‘Rura na Kocierz’
Kocierz Hotel & SPA & Innergy Racing Team Time Trial
REGULAMIN
I. CEL
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w powiecie Oświęcimskim,
Bielskim i Wadowickim. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i
rekreacji.
Promowanie terenu gmin, przez które przebiega trasa zawodów.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem ‘Rura na Kocierz’ jest Stowarzyszenie Innergy Racing Team ul. Okrężna 19 , 32-641
Przeciszów. Współorganizatorami wydarzenia są Gmina Porąbka, oraz Kocierz Hotel & Spa.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1) i 7) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO),
przetwarzanych w związku z organizacją Rura na Kocierz, jest Stowarzyszenie Innergy Racing
Team ul. Okrężna 19 , 32-641 Przeciszów.
3. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych
jest niezbędne do uczestnictwa w Zawodach (cel przetwarzania – udział Zawodnika w Zawodach i
organizacja Zawodów, a także cele archiwalne i statystyczne; podstawa prawna przetwarzania – art.
6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy).
4. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, a w zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej
przez Zawodnika zgody – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ‘Rura na Kocierz’ także we
współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów.
Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z
Administratorem danych osobowych przy realizacji ‘Rura na Kocierz’ i akcji z nim związanych na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zawodów oraz przez
okres uzasadniony przetwarzaniem dla celów archiwalnych i statystycznych.
7. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany. W
zakresie, w którym przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany oraz na
podstawie udzielonej przez Zawodnika zgody na przetwarzanie danych, Zawodnikowi przysługuje
uprawnienie do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO.
8. Zawodnikom przysługuje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach
określonych w art. 18 RODO.

III. PATRONAT HONOROWY
1. Marta Lach – Olimpijka, Mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym
IV. KOORDYNATORZY ZAWODÓW
1. Krzysztof Żebro – komandor
2. Seweryn Gajos – z/ca komandora
3. Joanna Skorupa – kierownik biura

V. WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW
Poniżej zamieszczony jest wstępny harmonogram Zawodów, który może ulec zmianie. O zmianach
harmonogramu Organizator będzie informował na stronie internetowej http://plxtri.com/ i w
aktualnościach na fanpage Zawodów.
Piątek 01.10.2021r.:
18:00-21:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce ul. Rynek 22
Sobota 02.10.2021 r.:
07:30-9:30 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce ul. Rynek 22
9:30 – Odprawa techniczna
10:00 – Start pierwszego zawodnika
START – Ośrodek Zdrowia ul. Wielka Puszcza 23
13:00 – Zakończenie zawodów , dekoracja
META – Kocierz Hotel & Spa
VI. DYSTANS, TRASA
Dystans to 13 km i 550 m przewyższenia. Trasa jest wymagająca. Start z okolic Ośrodka Zdrowia w
Porąbce. Do pokonania będzie przełęcz Targanicka ( od Porąbki ) oraz przełęcz Kocierska ( od
Andrychowa ).
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej –
www.dostartu.com
2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Internetowej do dnia 30.09.2021 r. W miare wolnych miejsc
w dniach 01-02.10.2021 r. zgłoszenia będą przyjmowane również w Biurze Zawodów w godzinach
jego funkcjonowania, przy czym w przypadku uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów,
pobierana będzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł.

3. Organizator ustala limit 150 pakietów. O udziale w Rura na Kocierz decyduje kolejność zgłoszeń
oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę
uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarancję
otrzymania pakietu startowego mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę przed
wyczerpaniem limitu 150 pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów dokonanie zgłoszenia nie
będzie możliwe. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów, Organizator nie
gwarantuje pełnej zawartości pakietu startowego (zastrzeżenie to nie dotyczy elementów pakietu
niezbędnych do udziału w Zawodach, jak nr startowy, pomiar czasu )
4. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego
systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej. Opłata startowa wynosi 80 PLN nie zależnie
od momentu uiszczenia opłaty.
5. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów
gotówką .
6. Rezygnacje z udziału w Zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail:
ruranakocierz@pyszstudio.pl
7. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
a) pakiet startowy
b) posiłek w strefie regeneracji.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Prawo startu w Rura na Kocierz mają osoby, które najpóźniej w dniu 31.12.2020 r. ukończą 15 lat
oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
3. Warunkiem startu osoby, która w dniu 31.12.2020 r. nie będzie miała ukończonych 18 lat, jest
zarejestrowanie takiej osoby przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem strony
internetowej lub w Biurze Zawodów oraz wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Zawodach
przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. Zgodę należy doręczyć Organizatorowi w Biurze
Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy dla niepełnoletniego zawodnika może
być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego tego zawodnika, za okazaniem
dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna
prawnego, zawierającego zgodę opiekuna na uczestnictwo w Zawodach niepełnoletniego
zawodnika, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i można go pobrać ze strony internetowej.
Zaleca się samodzielne pobranie i wypełnienie druku przed jego złożeniem w Biurze Zawodów.
Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego ani
odebrać pakietu startowego. Rodzice/prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią,
przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
4. W zawodach Rura na Kocierz mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani do udziału w
Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:
c) dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – wypełnienie
formularza zgłoszeniowego
d) wniesienie opłaty startowej w wysokości i terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego
Regulaminu;
e) wyrażenie zgody na:
● przetwarzanie danych osobowych;

nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku w
materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z Rura na Kocierz, w szczególności
na portalach internetowych i w galeriach zdjęć.
Wzór zgody – do wglądu – stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; dokument do podpisania
będzie udostępniony w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
●

6. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazanego w Biurze
Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem
7. Odbiór pakietu startowego i numeru startowego przez osobę trzecią jest możliwy na podstawie
okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej przez
zawodnika do odbioru pakietu startowego oraz pisemnej zgody zawodnika na odebranie pakietu
startowego przez tę osobę. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest
możliwy do pobrania na stronie internetowej.
8. Zawodników obowiązują przepisy PZKOL oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Poprzez
dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na udział w Zawodach zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz przepisami Rura na Kocierz.
9. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Zawodach na
własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i
długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.
W Zawodach Rura na Kocierz powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników w
wyniku uczestnictwa w Zawodach.
IX. KLASYFIKACJE
Kategoria OPEN nie dubluje się z kategorią wiekową.
(Przykład; zawodnik Kowalski (K2) przyjeżdża z najlepszym czasem Open mężczyzn, nie
będzie on dekorowany na podium w kat., tylko będzie dekorowany w Open. Jego miejsce w
kat. zastąpi kolejna osoba z najlepszym czasem)
Kobiety OPEN
Kobiety kat wiekowe:
K 1 – do 29
K 2 – 30 - 39
K 3 - 40 i więcej
Mężczyźni OPEN
Mężczyzni kat wiekowe:
M 1 – do 29
M 2 – 30 – 39
M 3 – 40 – 49
M 4 – 50 i więcej
Klasyfikacja drużynowa – łączny czas 4 najlepszych zawodników danej drużyny.

XI. NAGRODY
1. W kat Open będą przyznawane Puchary i nagrody rzeczowe.( 1- 3 )
2. W kat.wiekowych medale i dyplomy ( 1-3)
3. W kat. drużynowej Puchar, dyplom.
XII. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

1.
a.
b.
c.
d.

Trasa przebiega po drogach publicznych .Organizator zaleca dokonanie objazdu trasy przed
Zawodami (samodzielnie na podstawie przedstawionej na stronie internetowej mapki, bądź podczas
oficjalnego objazdu trasy z Organizatorem) w celu zapoznania się z jej przebiegiem i trudnymi bądź
niebezpiecznymi fragmentami.
Zawodnicy są odpowiedzialni za zadowalający stan sprzętu pod względem technicznej gotowości
do startu.
Rower powinien spełniać następujące warunki techniczne:
sprawne hamulce muszą być na obu kołach;
rower będzie oznaczony dostarczonym przez Organizatora numerem na ramie roweru
rower nie może mieć żadnego wspomagania elektrycznego i mechanicznego.
Do zawodów dopuszczone są tylko rowery szosowe, oraz rowery do jazdy na czas.

5. zawodnik obowiązkowo musi mieć założony kask rowerowy, zatwierdzony i uznany za bezpieczny
przez sędziego. Kask rowerowy zawodnik musi mieć założony i bezpiecznie zapięty przez cały czas
Miejsca włączenia trasy do dróg wewnętrznych i publicznych oraz odcinki przebiegające po
drogach publicznych i wewnętrznych zabezpiecza Policja oraz Organizator osobami uprawnionymi
do kierowania ruchem.
6. Trasa kolarska jest wytyczona na obszarze, który może być użytkowany przez pieszych,
rowerzystów, osoby poruszające się na rolkach itp. – zawodnicy zobowiązani są do zachowania
ostrożności na całym odcinku trasy kolarskiej z uwzględnieniem faktu, że oznaczenia i
zabezpieczenia trasy przez Organizatora (np. taśmy) nie stanowią pewnego zabezpieczenia przed
poruszaniem się po trasie osób postronnych.
7. Zawodnicy w trakcie przejazdu po drogach wewnętrznych i publicznych zobowiązani są do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
8. W miejscach newralgicznych na trasie kolarskiej będą ustawione osoby kontrolujące przebieg
pokonywania trasy.
9. Ze względów bezpieczeństwa miejsca szczególnie niebezpieczne zostaną oznaczone znakami
ostrzegawczymi.
10. Zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej ze szczegółową trasą Zawodów, w tym z
miejscami szczególnie niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
11. Zawodnicy będą startować z miejsca startu co minutę.
12. Nie ma możliwości draftingu. Zawodnik dochodzący drugiego zawodnika musi wykonać
manewr wyprzedzający ok. 5 m przed nim.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na
pieniądze.
2. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości po
zakończeniu Zawodów
3. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Zawodów, należy kierować do Biura
Organizacyjnego Rura na Kocierz (e-mail: kriis1986@poczta.fm), w nieprzekraczalnym terminie
24 godzin od zakończenia Zawodów. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet
Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od
dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Zawodów stają się wynikami oficjalnymi.
4. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów
bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
5. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej
6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy czym zawodnik
zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zawodów oraz w formie mailowej.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń zawodnika w
stosunku do Organizatora.
7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.

Komandor wyścigu
KRZYSZTOF ŻEBRO
697923694
Z/CA Komandora wyścigu
SEWERYN GAJOS
609829442
Kierownik Biura
JOANNA SKORUPA
883221633

Załącznik nr 1
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Rura na
Kocierz organizowanym przez Innergy Racing Team zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………... (data, podpis)
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w Rura na Kocierz organizowanym przez nnergy Racing Team
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w publikacjach na*:
☐ stronie internetowej
☐ portalach społecznościowych,
☐ audycjach telewizyjnych,
☐ audycjach radiowych,
☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ gablotach i na tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231). Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
…………………………………………... (data,
podpis)

Załącznik nr2
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział osoby niepełnoletniej w Rura na Kocierz
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka:
………………………………………………………………………………………………………..
Numer kontaktowy:……………………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach sportowo-rekreacyjnych podczas Rura na
Kocierz, które będą odbywały się w dniu 02.10.2021 w godz. 10:00 – 14:00. Jednocześnie
oświadczam, że mój syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Jako
rodzic (opiekun prawny) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w karcie
zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
tych zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Wyrażam
zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z zajęć na stronach internetowych organizatora.
………………………………………………………… Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3

Upoważnienie
Ja niżej podpisany , upoważniam …………………………………………….
legitymującego się dowodem osobistym o nr……………………...do odbioru mojego
pakietu startowego w Rura na Kocierz.

…………………………………………...
(data, podpis)

