
REGULAMIN 
WYŚCIG MTB dla dzieci Szlakiem Chrystowskich 

23 października 2022 r. 
 
 

1.Organizator: 
Robert Bielawski, Przemysław Laskowski 
przy współpracy: 
Gminy Opatówek 
Pałacu Tłokinia 
Powiatu Kaliskiego 
 
2.Cel zawodów: 
- propagowanie prozdrowotnych właściwości sportu 
- upowszechnianie sportu wśród uczniów szkoły podstawowej i dzieci w wieku 
przedszkolnym 
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci 
- rywalizacja sportowa w duchu fair play 
   
3. Uczestnictwo: 
Uczestnikiem może być dziecko w wieku od 3 do 9 lat, które zostanie zgłoszone przez 
rodzica lub prawnego opiekuna, który zarejestruje dziecko za pośrednictwem 
formularza na stronie www.foxter-sport.pl oraz wyrazi pisemną zgodę na udział 
dziecka w zawodach, wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego 
regulaminu. Zapisy tylko poprzez platformę www.foxter-sport.pl do dnia 17 
października włącznie do godz. 23.59. Rodzic niniejszym zaświadcza, że zdaje 
sobie z ryzyka, które niesie za sobą rywalizacja sportowa, i w związku z tym nie będzie 
rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem 
dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, 
w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka. Dokonując zgłoszenia 
rodzic/opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w 
zawodach sportowych. 
Dziecko musi posiadać swój rower oraz sztywny kask rowerowy.  
 
4.Biuro zawodów: 
Na terenie kompleksu Pałac Tłokinia (biuro będzie wyraźnie oznaczone, ul. Kościelna 
46, 62-860 Tłokinia Kościelna).  
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów, tj. 23 października 2022 r. od 9.00 do końca 
trwania zawodów. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podpisania 
niezbędnych dokumentów w biurze zawodów najpóźniej 30 minut przed startem 
wyścigu w kategorii wiekowej, której zgłoszenie dotyczy. 
 
5.Kategorie wiekowe, dzieci w wieku: 

• 3 lata  (dziewczynki) – godz. 10.00 – dzieci startują na rowerkach biegowych 
(dystans: 100 metrów) 

• 3 lata (chłopcy) – godz. 10.15 - dzieci startują na rowerkach biegowych 
(dystans: 100 metrów) 

• 4 lata (dziewczynki) – godz. 10.30 – możliwość startu na rowerkach biegowych 
(dystans: 200 metrów) 

http://www.foxter-sport.pl/
http://www.foxter-sport.pl/


• 4 lata (chłopcy) – godz. 10.45 - możliwość startu na rowerkach biegowych 
(dystans: 200 metrów) 

• 5 lat (dziewczynki) – godz. 11.00 (dystans: 500 metrów) 

• 5 lat (chłopcy) – godz. 11.15 (dystans: 500 metrów) 

• 6 lat (dziewczynki) – godz. 11.30 (dystans: 500 metrów) 

• 6 lat (chłopcy) – godz. 11.45 (dystans: 500 metrów) 

• 7 lat (dziewczęta) – godz. 12.00 (dystans: 1000 metrów) 

• 7 lat (chłopcy) – godz. 12.15 (dystans: 1000 metrów) 

• 8 lat (dziewczęta) – godz. 12.30 (dystans: 1500 metrów) 

• 8 lat (chłopcy) – godz. 12.45 (dystans: 1500 metrów) 

• 9 lat (dziewczęta) – godz. 13.00 (dystans: 2000 metrów) 

• 9 lat (chłopcy) – godz. 13.15 (dystans: 2000 metrów) 
 

Ważne: Dzieci w wieku 3 lat startują na rowerkach biegowych; dzieci w wieku 4 
lat mogą startować na rowerku biegowym lub rowerku tradycyjnym; dzieci w 
wieku 5-9 lat startują na tradycyjnych rowerach. 
Trasa będzie oznakowana taśmami.  
 
7. Nagrody w Wyścigu MTB dla dzieci Szlakiem Chrystowskich: 
Każde dziecko otrzymuje pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych (miejsca 1-3) otrzymają dodatkowo puchar, dyplom, natomiast 
nagrody rzeczowe są uzależnione od hojności sponsorów.  
 
8. Odpowiedzialność: 
Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy 
wypełniają formularz zgłoszeniowy, akceptując regulamin zawodów i podpisując w ten 
sposób zgodę iż każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica/opiekuna 
prawnego zgłaszającego dziecko do zawodów. W trakcie uczestnictwa dziecka w 
wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, 
nie na trasie wyścigu. Na starcie powinny znajdować się tylko uczestniczące w 
zawodach dzieci w asyście rodzica/opiekuna. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia 
na życie lub zdrowie (NW) z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 
śmierci lub jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
uczestnictwem i obecnością podczas zawodów.  
 
9.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 
trakcie trwania zawodów. 
Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym 
regulaminem zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 
niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym 
momencie. Organizator przy dużej liczebności startujących ma prawo  
w poszczególnych kategoriach wiekowych rozdzielić startujących na mniejsze grupki 
dla większego bezpieczeństwa startujących dzieci. 
 
10.Postanowienia końcowe: 
- Rodzic/Opiekun wyrażając zgodę na udział dziecka w zawodach, wyraża także zgodę 
na wykorzystania wizerunku dziecka jedynie w celach promocyjnych i informacyjnych 
dotyczących Wyścigu MTB dla dzieci Szlakiem Chrystowskich, a więc m.in. w 
komunikatach końcowych z wynikami, zdjęciach i materiałach video służących do 
stworzenia relacji medialnych z zawodów zarówno sporządzonych przez 



Organizatorów Biegów, a także w środkach masowego przekazu przez dziennikarzy. 
Rodzic może nie wyrazić zgody na wykorzystanie w powyższym rozumieniu wizerunku 
dziecka, o czym powinien na piśmie poinformować Organizatorów przed 
przystąpieniem dziecka do zmagań. 
- Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie Pałacu Tłokinia. 
Sugeruje się parkowanie pojazdów obok marketu Dino (ul. Kościelna 32, 62-860 
Tłokinia Kościelna) 
- Na terenie kompleksu Pałac Tłokinia zabrania się wjeżdżania rowerami na 
trawniki. Rowerzyści korzystają jedynie z alejek 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.   
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
- Koordynatorem jest p. Robert Bielawski nr tel. 691 583 225 


