Regulamin Lublin Triathlon 2017
DYSTANS SPRINTERSKI
Indywidualnie
I.

CEL ZAWODÓW
1 Popularyzacja triathlonu w Lublinie oraz Regionie
2 Promowanie Lublina oraz atrakcji turystycznych i sportowych w miescie
3 Popularyzacja sportu w Lublinie
4 Popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

II.

ORGANIZATORZY
1 Organizatorem zawodów jest Lubelskie Towarzystwo Kolarskie z siedzibą w
Lublinie, ul Karpacka 10, 20-868 Lublin
2 Współorganizatorem zawodów jest Miasto Lublin, pl. Łokietka 1, 20 -109
Lublin
3 Współorganizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie,

III.

TERMIN I MIEJSCE
1 Zawody odbędą się 28 maja 2016 (niedziela) w Lublinie nad Zalewem
Zemborzyckim, bez względu na pogodę.
2 Zawody odbędą się na dystansie sprinterskim:
a) Pływanie - 0,75 km
b) Rower – 20 km
c) Bieg – 5 km
3 Dokładne przebiegi tras podamy po uzgodnieniach z odpowiednimi służbami
4 Start rozpocznie się z plaży w okolicach Ośrodka „Słoneczny Wrotków”
5 Strefa zmian zostanie zlokalizowana na parkingu przy Ośrodku „Słoneczny
Wtorków”
6 Meta ulokowana będzie w okolicach Ośrodka „Słoneczny Wrotków”.
7 Organizator zastrzega sobie zmiany trasy z przyczyn niezależnych od
organizatora.
8 Na trasie zawodów mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zawodach
oraz osoby pełniące funkcje organizatorów oraz wolontariusze. Osoby, które
złamią ten zakaz będą usuwane z trasy zawodów przez służby porządkowe.

IV.

ZASADY UCZESTNICTWA
1 Do zawodów dopuszczone są osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat
2 Organizator może dopuścić do zawodów osoby w wieku 16 – 18 lat w
przypadku:
a) Dobrego stanu zdrowia,
b) Uzyskania zgody od prawnych opiekunów.

3 Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi przejść weryfikacje w
Biurze Zawodów (okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze
zdjęciem)
4 Organizator dopuszcza zawodnika będzie umieszczenie własnego podpisu pod:
a) Kartą zgłoszeniową
b) Oświadczeniu o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
c) Oświadczeniu odnośnie stosowaniu się do regulaminu
d) W przypadku osób niepełnoletnich – złożenia oświadczenia (zgody)
prawnego opiekuna
5 Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego przez osobą
trzecią, pod warunkiem:
a) Pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
b) Kserokopii pierwszej strony dowodu uczestnika zawodów,
c) Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w
zawodach.
Upoważnienie powinno zawierać:
a) Dane dokumentu osoby odbierającej pakiet,
b) Zgodę na podpis karty zawodnika (zgoda na podpisanie przez osobę
upoważnioną oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, wraz z
zgodę na przetwarzanie danych – służą do celów przeprowadzenia
zawodów).
6 Biuro zawodów będzie się mieścić w białym namiocie na terenie Ośrodka
Słoneczny Wrotków, w dniach:
a) 27 maja 2017, w czasie 17.00 – 19.00
b) 28 maja 2017, w czasie 8.30 – 11.00
7 W trakcie wizyty w Biurze Zawodów każdy z uczestników będzie możliwość
weryfikacji swoich danych oraz zapisu nowych uczestników.
8 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób pełniący
funkcje organizacyjnie (organizatorzy, osoby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo, sędziowie, policja oraz straż miejska).
9 Zawodnicy na drogach publicznych mają obowiązek poruszać się po prawym
pasie jezdni. Osoby uczestniczący w zawodach muszą przestrzegać prawa o
ruchu drogowym. W miejscach niebezpiecznych – zachować szczególną
ostrożność. Uczestników obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.
10 Zawody odbędą się z zasadą z draftingiem.
11 Dopuszczone do zawodów są rowery czasowe.
12 Na trasie kolarskiej obowiązuje kask sztywny. Brak kasku będzie karany
dyskwalifikacją.
13 Zawodników obowiązuje zakaz używania słuchawek podczas jazdy na trasie
kolarskiej. W przypadku nie zastosowania się do warunku organizator wraz z
sędziami zastosuje wobec zawodnika karę przewidzianą w regulaminie.
14 Obsługa medyczna może zadecydować o możliwości kontynuacji lub braku
udziału zawodnika w imprezie.
Złamanie decyzji będzie karane
dyskwalifikacją.

15 Zawodnik, który spodziewa się, iż będzie dekorowany, zobowiązany jest do
sprawdzenia swojego wyniku. W przypadku stwierdzenia wątpliwości w
wynikach, zawodnik winny jest zgłoszenia swoich uwag Sędziemu Głównemu,
zanim rozpocznie się dekoracja.
16 Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania imprezy.
V.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1 Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku poprzedzającego zawody, to
jest do 22 maja 2017 do godziny 12.00
2 Po wyżej wymienionym terminie zapisów będzie można dokonać zgłoszenia
jedynie w biurze zawodów.
3 Limit uczestników wynosi 100 osób.
4 Zgłoszenia będą dostępne na stronie domtel-sport.pl
5 Wypełnienie samego formularza, bez uiszczenia opłaty nie gwarantuje
uczestnictwa w zawodach.
6 Opłata będzie pobierana w następujących wartościach:
a) Do 31.03.2017 – 100 złotych
b) Do 30.04.2017 – 120 złotych
c) Do 22.05.2017 – 140 złotych
d) W biurze zawodów – 150 złotych (w przypadku nie wykorzystania
limitu uczestników).
7 Opłaty należy dokonywać na konto organizatora. Numer rachunku: 69 1140
2017 0000 4002 1308 9850. W tytule przelewu należy podać: Lublin
Triathlon, imię nazwisko w raz z rokiem urodzenia.
8 Nieodebranie pakietu startowego w dniu 28 maja 2017, do godziny 11.00 –
oznacza rezygnację z udziału w Lublin Triathlon.
9 Po godzinie 11.00 w dniu 28.05.2017 (w razie wyczerpania limitów miejsc)
organizator może skierować dodatkowe pakiety do wykupienia, jeżeli nie będą
odebrane przez osoby zgłoszone i opłacone.
10 Organizator nie zwraca opłaty.
11 Istnieje możliwość przepisania pakietu do dnia 22 maja 2016. W razie chęci
przepisania pakietu osoba, która chce przenieść swoje zgłoszenie winna
zgłosić się do organizatora pod adres: ltk.lublin@wp.pl . Osoba na którą
przepisany ma być pakiet winna mieć w biurze oświadczenie osoby
zrzekającej się startu.
12 Program zawodów zostanie opublikowany do miesiąca przed zawodami.
13 W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
a) 2 numery startowe (na pas oraz rower),
b) Koszulkę techniczną (zapis i opłata startowa w biurze zawodów nie
gwarantuje otrzymania koszulki. Opłata wniesiona do poniedziałku
przed zawodami uprawnia do otrzymania koszulki.),
c) Napoje,
d) Czepek,
e) Posiłek na mecie.

VI.

KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn.
2. Kategorie wiekowe kobiet (18+, 30+, 40+)
3. Kategorie wiekowe mężczyzn (18+, 30+, 40+)
4. Kategorie najlepsza Lublinianka i najlepszy Lublinianin.

VII.

NAGRODY
1. Dla miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary i
nagrody rzeczowe.
2. Dla miejsc I – III w klasyfikacji wiekowej pan i panów otrzymują puchary oraz
dyplomy.
3. Dla miejsc I – III w klasyfikacji najlepszej Pani i najlepszego Pana
zamieszkałego na terenie Miasta Lublin.

VIII.

REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Lublin Triathlon należy składać do organizatora, czyli
Lubelskie Towarzystwo Kolarskie, ul. Karpacka 10, 20 – 868 Lublin.
2. Reklamacje należy składać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
przeprowadzenia zawodów (listownie bądź osobiście). Decyduje data stempla
pocztowego.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
4. Decyzja organizatora jest ostateczna.
5. Protesty odnośnie wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut od
ogłoszenia wyników.
6. Protesty jak i reklamacje winny być wnoszone na piśmie.
7. Do reklamacji oraz protestów należy wnieść kaucje w wysokości 50 złotych.
Gdy reklamacja czy protest zostanie uwzględniony kaucja zostanie zwrócona.

IX.

KARY
1 Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zastosować
następujące kary:
a) Upomnienie uczestnika,
b) Doliczenie czasu karnego,
c) Kara finansowa (100 – 200 złotych),
d) Dyskwalifikacja uczestnika,
e) Zawieszenie uczestnika.

X.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać/biec po oficjalnie
wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na
trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu, uczestnicy zawodów będą
ukarani dyskwalifikacją.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe
zaistniałe podczas dojazdu na zawody i w czasie powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody z własnej , wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz
osobom trzecim .
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy uczestnika będzie ponosił uczestnik.
5. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie
mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora
lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów
6. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i
zgodne z prawdą.
7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz
warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym
potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w
zawodach.
8. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
9. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu nadzy
wyłącznie do Organizatora. Natomiast interpretacja przepisów sportowych
niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłaszanie wyników
wyścigów oraz na publiczne podawanie jego danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska.
11. Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystaniu wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących
udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w
materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodów (prasa,
radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie
przysługują żadne dalsze gratyfikacje w szczególności wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
zawodników.
12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla
prasy, radia i telewizji utrwalone poprzez dokumentacją prasową,
fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacyjne wymienione
w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w

tym m.in.: utrwalanie jakąkolwiek techniką , w tym m.in.: drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, .
13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Lubelskie Towarzystwo Kolarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami) .
14. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów,
Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
15. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
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DYSTANS SPRINTERSKI
Sztafeta
XII.

CEL ZAWODÓW
5 Popularyzacja triathlonu w Lublinie oraz Regionie
6 Promowanie Lublina oraz atrakcji turystycznych i sportowych w miescie
7 Popularyzacja sportu w Lublinie
8 Popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

XIII.

ORGANIZATORZY
4 Organizatorem zawodów jest Lubelskie Towarzystwo Kolarskie z siedzibą w
Lublinie, ul Karpacka 10, 20-868 Lublin
5 Współorganizatorem zawodów jest Miasto Lublin, pl. Łokietka 1, 20 -109
Lublin
6 Współorganizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie,

XIV.

TERMIN I MIEJSCE
9 Zawody odbędą się 28 maja 2016 (niedziela) w Lublinie nad Zalewem
Zemborzyckim, bez względu na pogodę.
10 Zawody odbędą się na dystansie sprinterskim:
d) Pływanie - 0,75 km
e) Rower – 20 km
f) Bieg – 5 km
11 Dokładne przebiegi tras podamy po uzgodnieniach z odpowiednimi służbami
12 Start rozpocznie się z plaży w okolicach Ośrodka „Słoneczny Wrotków”
13 Strefa zmian zostanie zlokalizowana na parkingu przy Ośrodku „Słoneczny
Wtorków”
14 Meta ulokowana będzie w okolicach Ośrodka „Słoneczny Wrotków”.
15 Organizator zastrzega sobie zmiany trasy z przyczyn niezależnych od
organizatora.
16 Na trasie zawodów mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zawodach
oraz osoby pełniące funkcje organizatorów oraz wolontariusze. Osoby, które
złamią ten zakaz będą usuwane z trasy zawodów przez służby porządkowe.

XV.

ZASADY UCZESTNICTWA
17 Do zawodów dopuszczone są osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat
18 Organizator może dopuścić do zawodów osoby w wieku 16 – 18 lat w
przypadku:
c) Dobrego stanu zdrowia,
d) Uzyskania zgody od prawnych opiekunów.

19 Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi przejść weryfikacje w
Biurze Zawodów (okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ze
zdjęciem)
20 Organizator dopuszcza zawodnika do zawodów, po umieszczeniu własnego
podpisu pod:
e) Kartą zgłoszeniową
f) Oświadczeniu o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
g) Oświadczeniu odnośnie stosowaniu się do regulaminu
h) W przypadku osób niepełnoletnich – złożenia oświadczenia (zgody)
prawnego opiekuna
21 Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego przez osobą
trzecią, pod warunkiem:
d) Pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,
e) Kserokopii pierwszej strony dowodu uczestnika zawodów,
f) Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w
zawodach.
Upoważnienie powinno zawierać:
c) Dane dokumentu osoby odbierającej pakiet,
d) Zgodę na podpis karty zawodnika (zgoda na podpisanie przez osobę
upoważnioną oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, wraz z
zgodę na przetwarzanie danych – służą do celów przeprowadzenia
zawodów).
22 Pakiet dla drużyny może odebrać jedna osoba z drużyny pod warunkiem
posiadania wymaganych dokumentów. W innym wypadku, aby dopuścić
drużynę do zawodów w biurze zawodów powinny pojawić się trzy osoby.
23 Biuro zawodów będzie się mieścić w białym namiocie na terenie Ośrodka
Słoneczny Wrotków, w dniach:
c) 27 maja 2017, w czasie 17.00 – 19.00
d) 28 maja 2017, w czasie 8.30 – 11.00
24 W trakcie wizyty w Biurze Zawodów każdy z uczestników będzie możliwość
weryfikacji swoich danych oraz zapisu nowych uczestników.
25 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób pełniący
funkcje organizacyjnie (organizatorzy, osoby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo, sędziowie, policja oraz straż miejska).
26 Zawodnicy na drogach publicznych mają obowiązek poruszać się po prawym
pasie jezdni. Osoby uczestniczący w zawodach muszą przestrzegać prawa o
ruchu drogowym. W miejscach niebezpiecznych – zachować szczególną
ostrożność. Uczestników obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.
27 Zawody odbędą się z zasadą z draftingiem.
28 Dopuszczone są do startu rowery czasowe.
29 Na trasie kolarskiej obowiązuje kask sztywny. Brak kasku będzie karany
dyskwalifikacją.

30 Zawodników obowiązuje zakaz używania słuchawek podczas jazdy na trasie
kolarskiej. W przypadku nie zastosowania się do warunku organizator wraz z
sędziami zastosuje wobec zawodnika karę przewidzianą w regulaminie.
31 Obsługa medyczna może zadecydować o możliwości kontynuacji lub braku
udziału zawodnika w imprezie.
Złamanie decyzji będzie karane
dyskwalifikacją.
32 Zawodnik, który spodziewa się, iż będzie dekorowany, zobowiązany jest do
sprawdzenia swojego wyniku. W przypadku stwierdzenia wątpliwości w
wynikach, zawodnik winny jest zgłoszenia swoich uwag Sędziemu Głównemu,
zanim rozpocznie się dekoracja.
33 Organizator zapewnia ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania imprezy.
XVI.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
14 Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku poprzedzającego zawody, to
jest do 22 maja 2017 do godziny 12.00
15 Po wyżej wymienionym terminie zapisów będzie można dokonać zgłoszenia
jedynie w biurze zawodów.
16 Limit uczestników wynosi 50 zespołów.
17 Zgłoszenia będą dostępne na stronie domtel-sport.pl
18 Wypełnienie samego formularza, bez uiszczenia opłaty nie gwarantuje
uczestnictwa w zawodach.
19 Opłata będzie pobierana w następujących wartościach:
e) Do 31.03.2017 – 200 złotych
f) Do 30.04.2017 – 240 złotych
g) Do 22.05.2017 – 280 złotych
h) W biurze zawodów – 300 złotych (w przypadku nie wykorzystania
limitu uczestników).
20 Opłaty należy dokonywać na konto organizatora. Numer rachunku: 69 1140
2017 0000 4002 1308 9850. W tytule przelewu należy podać: Lublin
Triathlon, imię nazwisko w raz z rokiem urodzenia.
21 Nieodebranie pakietu startowego w dniu 28 maja 2017, do godziny 11.00 –
oznacza rezygnację z udziału w Lublin Triathlon.
22 Po godzinie 11.00 w dniu 28.05.2017 (w razie wyczerpania limitów miejsc)
organizator może skierować dodatkowe pakiety do wykupienia, jeżeli nie będą
odebrane przez osoby zgłoszone i opłacone.
23 Organizator nie zwraca opłaty.
24 Istnieje możliwość przepisania pakietu do dnia 22 maja 2016. W razie chęci
przepisania pakietu osoba, która chce przenieść swoje zgłoszenie winna
zgłosić się do organizatora pod adres: ltk.lublin@wp.pl . Osoba na którą
przepisany ma być pakiet winna mieć w biurze oświadczenie osoby
zrzekającej się startu.
25 Program zawodów zostanie opublikowany do miesiąca przed zawodami.
26 W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
f) 3 numery startowe (na pas, rower oraz czepek),

g) Koszulkę techniczną (zapis i opłata startowa w biurze zawodów nie
gwarantuje otrzymania koszulki. Wniesienie opłaty do poniedziałku
przed zawodami – upoważnia do otrzymania koszulki techniczną),
h) Napoje,
i) Posiłek na mecie,
j) Czepek
XVII.

XVIII.

KLASYFIKACJA
5. Klasyfikacja generalna open
NAGRODY
4. Dla miejsc I – III w klasyfikacji open puchary i nagrody rzeczowe.

XIX.

REKLAMACJE
8. Reklamacje dotyczące Lublin Triathlon należy składać do organizatora, czyli
Lubelskie Towarzystwo Kolarskie, ul. Karpacka 10, 20 – 868 Lublin.
9. Reklamacje należy składać w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
przeprowadzenia zawodów (listownie bądź osobiście). Decyduje data stempla
pocztowego.
10. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
11. Decyzja organizatora jest ostateczna.
12. Protesty odnośnie wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut od
ogłoszenia wyników.
13. Protesty jak i reklamacje winny być wnoszone na piśmie.
14. Do reklamacji oraz protestów należy wnieść kaucje w wysokości 50 złotych.
Gdy reklamacja czy protest zostanie uwzględniony kaucja zostanie zwrócona.

XX.

KARY
2 Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem może zastosować
następujące kary:
f) Upomnienie uczestnika,
g) Doliczenie czasu karnego,
h) Kara finansowa (100 – 200 złotych),
i) Dyskwalifikacja uczestnika,
j) Zawieszenie uczestnika.

XXI.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać/biec po oficjalnie
wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na
trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu, uczestnicy zawodów będą
ukarani dyskwalifikacją.

XXII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe
zaistniałe podczas dojazdu na zawody i w czasie powrotu z nich.
17. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
18. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez
siebie szkody z własnej , wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz
osobom trzecim .
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy uczestnika będzie ponosił uczestnik.
20. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie
mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora
lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów
21. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i
zgodne z prawdą.
22. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz
warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym
potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w
zawodach.
23. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
24. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu nadzy
wyłącznie do Organizatora. Natomiast interpretacja przepisów sportowych
niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.
25. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłaszanie wyników
wyścigów oraz na publiczne podawanie jego danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska.
26. Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystaniu wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących
udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w
materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodów (prasa,
radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie
przysługują żadne dalsze gratyfikacje w szczególności wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
zawodników.
27. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla
prasy, radia i telewizji utrwalone poprzez dokumentacją prasową,
fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacyjne wymienione
w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w
tym m.in.: utrwalanie jakąkolwiek techniką , w tym m.in.: drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, .
28. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Lubelskie Towarzystwo Kolarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późniejszymi zmianami) .
29. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów,
Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
30. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

