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Regulamin zawodów rowerowych 

„Zakręcone Zapolice - Stadion” 

1. Cel: 

1. Popularyzacja kolarstwa i sportów rowerowych na terenie gminy Zapolice. 

2. Promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu. 

3. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów i młodzieży. 

4. Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. 

5. Rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play. 

2. Organizatorzy: 

1. Szkółka kolarska GOKiS Zapolice. 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach. 

3. Klub Sportowy „Amatorzy” Zapolice 

3. Termin i miejsce: 

1. Miejsce: 

 Teren Stadionu Gminnego w Strońsku, Strońsko 86, 98-161 Zapolice 

2. Termin: 

 26 listopada 2022 r. 

4. Uczestnictwo: 

1. W zawodach mogą startować wszyscy chętni – dzieci, młodzież i dorośli. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru dowolnego 

typu oraz kasku chroniącego głowę. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru lub 

kasku z bazy GOKiS. 

3. Młodzież do 18-go roku życia bierze udział w zawodach za zgodą rodziców bądź 

prawnych opiekunów. 
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5. Zgłoszenia: 

 Powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika – rocznik – klub/szkoła –  dane 

kontaktowe: e-mail, telefon do rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby 

niepełnoletniej. 

 Preferowana forma drogą mailową na adres: pawelbuleczka@gmail.com, 

SMS na nr 662-192-112 do 24.11.2022 (czwartek) do 20:00. 

 Można także zgłosić się do sekretariatu GOKiS Zapolice osobiście, drogą 

mailową: biuro@gokiszapolice.pl, telefonicznie: 43-823-19-86 w godzinach 

pracy Ośrodka. 

 Zapisy możliwe będą w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 10:45. pierwsze 

starty od godziny 11:00 – od najmłodszych do najstarszych. 

 weryfikacja zgłoszeń w dniach startu w biurze zawodów od godz. 10.00-

10:45: szatnie na Stadionie Gminnym w Strońsku. 

 odprawa techniczna o godz. 10:50. 

6. Opłaty startowe: 

 Opłata startowa w zawodach wynosi 10 złotych, płatne podczas weryfikacji w 

biurze zawodów. 

 Zebrane środki wykorzystane w całości zostaną na organizację imprezy 

(zabezpieczenie trasy, medale, dyplomy, drobne upominki itd.). 

7. Kategorie wiekowe: 

1. Rowerki biegowe dla najmłodszych. 

2. K1/M1: dziewczęta i chłopcy rocznik do 2014 i młodsi  8 lat i młodsi 

3. K2/M2: dziewczęta i chłopcy rocznik 2013 i 2012  9 – 10 lat 

4. K3/M3: dziewczęta i chłopcy rocznik 2011 i 2010  11 – 12 lat 

5. K4/M4: dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i 2008  13 – 14 lat 

6. K5/M5: dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 i 2006  15 – 16 lat 

7. Open: dla obu płci rocznik 2005 i starsi               17 lat i więcej 
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8. Orientacyjny harmonogram: 

1. 10:00 – 10:45 Biuro zawodów (zapisy, wydanie nr startowego, weryfikacja) 

2. 10:50 – 11:00 Odprawa techniczna 

3. 11:00 – start kategorii rowerki biegowe 

4. 11:10 – start kategorii K1/M1 

5. 11:30 – start kategorii K2/M2 

6. 11:55 – start kategorii K3/M3 

7. 12:25 – Dekoracje kategorii: rowerki biegowe oraz K1/M1 i K2/M2 

8. 12:30 – start kategorii K4/M4, K5/M5, Open 

9. 12:45 – Dekoracje kategorii: K3/M3, K4/M4, K5/M5, Open 

10. 13:00 – Zakończenie imprezy. 

9. Sposób przeprowadzenia: 

 Wyścig przebiegać będzie na rundzie wytyczonej taśmami na terenie danej 

edycji. 

 Dla uczestników od rocznika 2012 i starszych zalecany jest start na rowerach 

górskich. 

 Trasa będzie zawierała elementy pokonywania przeszkód terenowych 

naturalnych oraz stworzonych przez człowieka, np. elementy city trial. 

  Poszczególne kategorie wiekowe pokonują trasę przez założony czas/dystans: 

1. Rowerki biegowe  ok. 250m  

2. K1/M1:    10 minut 

3. K2/M2:   15 minut 

4. K3/M3:   20 minut 

5. K4/M4:   30 minut 

6. K5/M5:   40 minut 

7. Open:    40 minut 

 Zwycięża osoba, która pokona najdłuższy dystans w czasie zależnym od 

kategorii. Liczą się pełne rundy. 
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 W przypadku pokonania tej samej odległości o lepszym miejscu decyduje 

szybszy czas skończenia ostatniego okrążenia. 

 Pomiar wyników odbywać będzie się ręcznie. 

10. Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach wiekowych 

przewidziane są medale. Osobno dla dziewcząt i chłopców. 

 W razie pozyskania sponsorów wręczone zostaną drobne upominki. 

11. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub utracone w 

trakcie trwania imprezy. 

2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną zawodów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu rozgrywek na 

filmach i zdjęciach fotograficznych w celu późniejszej publikacji. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian i interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

12. Kontakt: 

 Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach, tel/fax: 43-823-19-

86, e-mail: biuro@gokiszapolice.pl  

 trener szkółki kolarskiej Paweł Bułeczka, tel. 662 192 112, e-mail: 

pawelbuleczka@gmail.com 

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sport z 

Zapolicach reprezentowany przez dyrektora Tomasza Woźniaka. Z administratorem 
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możesz skontaktować listownie: 98-161 Zapolice ul. Główna 14, telefonicznie: 43 823 19 

86 oraz mailowo: e-mail: biuro@gokiszapolice.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony 

danych Anną Becalik email: iod.anna.becalik@gmail.com. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora 

wynikających z przepisów prawa tj.: 

 ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2020 poz. 194). 

 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

 w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii 

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO; 

 podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego jest art. 9a 

ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372); 

 W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z 

przepisów szczególnych, na przykład wizerunek, koniecznym będzie wyrażenie 

przez rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą 

być: 

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 
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5. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 

3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa. 

6. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane: 

 dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres 

zamieszkania; 

 dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres 

zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje: 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność                                                    z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

10.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

11.  Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 


