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REGULAMIN IMPREZY LOKALNEJ 

ROLLER CUP DRZEWICA  
 

§1.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem imprezy lokalnej „ROLLER CUP DRZEWICA” jest Drzewickie Centrum Wolontariatu  

„Ofiarna dłoń” z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 5, 26-340 Drzewica. Partnerami są: Gmina Drzewica, 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy oraz Lokalni Animatorzy Sportu w Drzewicy.  

2. Impreza lokalna „ROLLER CUP DRZEWICA” realizowana jest w formie wyścigu na rolkach ulicami miasta 

Drzewica.  

3. Wyścig przeprowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

I. Dzieci w wieku 7-9 lat (dystans 400 m); 

II. Dzieci w wieku 10-12 lat (dystans 800 m); 

III. Młodzież w wieku 13-15 lat (dystans 1600 m); 

IV. Młodzież w wieku 16-18 lat (dystans 2400 m); 

V. Osoby powyżej 18 lat (dystans 3200 m). 

4. Celem imprezy jest: 

1) promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja, 

2) promocja walorów turystycznych Gminy Drzewica i obszaru objętego LSR,  

3) ukazanie Gminy Drzewica, jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia, 

4) zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej, 

5) propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności fizycznej, jaką 

jest jazda na rolkach,  

6) wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

 

§2.  

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa 

 

1. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyj-

ny, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora i Partnerów oraz podpisała kartę startową w dniu 

wyścigu.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać uczestnikami wyścigu pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia 

rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą  

odpowiedzialność za nieletniego uczestnika. 

3. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest: 

1) prawidłowa rejestracja uczestnika za pomocą formularza udostępnionego w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej Organizatora i Partnerów, 

2) dostarczenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku, gdy uczestnikiem wyścigu jest oso-

ba niepełnoletnia,  

3) podpisanie karty startowej w dniu wyścigu, 

4) posiadanie odpowiedniego stroju oraz kasku ochronnego.  

4. Uczestnicy wyścigu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości  

i własnoręczne podpisanie oświadczenia, listy osób wyrażających zgodę na udział w wyścigu na własną odpo-

wiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie ważnej legitymacji 

szkolnej. W przypadku braku dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej osoba nie zostanie dopusz-

czona do zawodów.  
5. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego rolek uczestników przed startem. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co, do którego istnieje 

podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec 

którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

8. Ze względów bezpieczeństwa w wyścigu zabroniony jest udział osób poruszających się biegiem, na rowerach, 

deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebez-

pieczne dla innych uczestników. Na miejsce wyścigu zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz niele-

galnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych  

wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie 

stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji. 

10. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności  

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek 

strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w wyścigu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co, do którego stwierdzone zostanie, że 

nie posiada prawa do uczestnictwa w wyścigu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad  

i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w wyścigu, w szczególności zasad fair play. 

12. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa 

w poszczególnych dystansach oraz świadomość startu w wyścigu na własną odpowiedzialność z pełną świado-

mością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. 

13. Osoby startujące w wyścigu oświadczają, że są zdolni do udziału w rywalizacji sportowej oraz nie posiadają 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyścigu. W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać kartę 

startową, na której znajduje się oświadczenie Uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku  

fizycznego. 

14. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej wyścigu przed  

i w czasie wyścigu jest ostateczna. 

15. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety wyścigu oraz na trasie zmagań. 

 

§3.  

Pomiar czasu 

 

1. Pomiar czasu na wszystkich dystansach będzie prowadzony przez wyznaczonych sędziów. 

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto. 

3. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza linię mety. Pod 

uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem. 

 

§4.  

Klasyfikacje i nagrody 

 

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają okolicznościowe puchary oraz nagrody  

w postaci bonów upominkowych do wykorzystania w sklepie sportowym o wartości: 

I. 200 zł, 

II. 150 zł, 

III. 100 zł.  

2. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowy medal. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu wyścigu.  
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§5.  

Informacje organizacyjne 

 

1. Wyścig będzie rozegrany w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak  

i zawodnicy z zagranicy. 

2. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający 

trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego. Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu zobowiązani są do 

przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu w Biurze Zawodów. 

4. Organizator zapewni punkt nawadniania i odżywiania dla uczestników wyścigu.  

5. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach sportowych. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być  

wykluczeni z udziału w wyścigu. 

6. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego. 
Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi 

przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być pra-

widłowo zapięte, tak, aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać 

daszków rowowych. 

7. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posia-

danie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana. 

8. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może wykraczać poza kółka. 

9. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także 

blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt pod-

czas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie. Zawodnik, który włą-

cza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie 

innego zawodnika) będzie karane. 

10. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne upomnienie /jeśli karane 

zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów/, lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykrocze-

nie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej 

fazie wyścigu. 

11. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się na nadgarstku. 

 

§6.  

Dyskwalifikacja 

 

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy /a tym samym zdyskwalifikowania/ w przypad-

kach: 

1) stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku /decyzje obsługi medycznej/, 

2) ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora, 

3) nie odnotowania obecności zawodnika, 

4) złamania zasad bezpieczeństwa, 

5) nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego Regulaminu, 

6) nie wykonywania poleceń organizatora, 

7) pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych np. asysta rowerowa, 

8) startu w niewłaściwej kategorii wyścigu. 

 

§7.  

Polityka prywatności 

 

1. Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie 

internetowej Organizatora i Partnerów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
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i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych  

podawanych podczas procesu rejestracji. 

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku  

w materiałach promujących oraz informujących o działalności stowarzyszenia zgodnie z ustawą o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomo-

ści e-mail oraz wiadomości sms dotyczących wyścigu, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją 

wyścigu takich jak przypomnienia, komunikaty, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformo-

wania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora. 

 

§8.  

Postanowienia końcowe 

 

1. W czasie trwania wyścigu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za  

bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. 

2. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub  

niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia /w całości bądź częściowo/ zachowają  

ważność i wykonalność. 

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie w trakcie trwania zapisów za pośrednictwem formularza 

internetowego, jak i po jego zakończeniu. 

7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest  

z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne: 

1) szkody wyrządzone przez Uczestników i obowiązku naprawiania takich szkód, 

2) kradzieże, 

3) kontuzje wynikłe z winy Uczestników w wyniku udziału w wyścigu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożli-

wych do przewidzenia. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

(-) Dominik Niemirski 

 


