REGULAMIN IMPREZY
TRIATHLON GDAŃSK 2018 DLA DZIECI
(dalej zwany regulaminem)
I.
ORGANIZATORZY
1) Organizator: Gmina Miasta Gdańska - Gdański Ośrodek Sportu; ul. Traugutta 29; 80-221
Gdańsk.
2) Patronat nad imprezą Triathlon Gdańsk 2018 dla dzieci (zwany dalej Imprezą), objął
Prezydent Miasta Gdańska.
II.
1)
2)
3)
4)

TERMIN I MIEJSCE
14 lipca 2018 r.
Start zlokalizowany będzie po prawej stronie molo w Gdańsku Brzeźnie.
Meta zlokalizowana będzie na molo w Gdańsku Brzeźnie.
Biuro Imprezy znajduje się przed wejściem na molo w Gdańsku Brzeźnie.

III.

CEL
Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem.
Upowszechnienie triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego zgodnego
z zasadami fair – play.
Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
Promocja Miasta Gdańska.

1)
2)
3)
4)
5)

IV.
KATEGORIE, UCZESTICTWO
1) Fun Race - dziewczynki 3-6 lat, chłopcy 3-6 lat. Udział dziecka możliwy tylko z rodzicem lub
opiekunem.
2) Dzieci Młodsze - dziewczynki 7-9 lat, chłopcy 7-9 lat. Bez udziału rodziców lub opiekunów.
Część pływacka odbędzie się przy brzegu zgodnie z wyznaczoną trasą. Dopuszczalne jest
chodzenie po dnie.
3) Dzieci Starsze - dziewczynki 10-13 lat, chłopcy 10-13 lat.
4) Młodzicy i Juniorzy Młodsi – dziewczynki 14-17 lat, chłopcy 14-17 lat.
5) O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data urodzenia dziecka.
6) W Imprezie mogą wziąć udział tylko osoby, które do dnia 14.07.2018r. nie ukończyły 18 lat.
7) Uczestnikiem jest dziecko w wieku 3-17* lat (* w Imprezie mogą wziąć udział tylko osoby, które
do dnia 14.07.2018r. nie ukończyły 18 lat), zgłoszone przez rodziców/opiekunów prawnych,
zgodnie z wymogami określonymi w pkt VII i VIII, posiadające wypełnioną zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Imprezie (Załącznik 1 do regulaminu).
8) Uczestnikami są osoby ważnie zgłoszone i dopuszczone do udziału w Imprezie.
V.
1)
2)
3)
4)
5)

POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu.
Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnych chipów.
Pomiar czasu za pomocą chipów nie dotyczy kategorii Fun Race.

VI.

DYSTANSE I TRASY
1) Impreza składa się z trzech dyscyplin, odpowiednio: pływania, jazdy na rowerze, biegania,
rozgrywanych na dystansach wskazanych w pkt 2)-5).
2) Fun Race: 50m - 200m - 100 m (3-6lat).
3) Dzieci Młodsze: 100m - 1000m - 200m (7-9lat). Część pływacka odbędzie się przy brzegu
zgodnie z wyznaczoną trasą. Dopuszczalne jest chodzenie po dnie.
4) Dzieci Starsze: 200m - 1800m - 1000m (10-13 lat).
5) Młodzicy i Juniorzy Młodsi: 300m – 3600m - 2000m (14-17* lat).
*w imprezie mogą wziąć udział tylko osoby, które do dnia 14.07.2018 r. nie ukończyły 18 lat.

VII.

ZGŁOSZENIA
1) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej Imprezy - www.triathlongdansk.eu w zakładce Triathlon dla
dzieci/Rejestracja.
2) Za zgłoszenie uważa się poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
ww. stronie internetowej Imprezy, oraz terminowego wpływu opłaty wpisowej na konto
Organizatora.
3) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2018 r. Po tym terminie dokonanie
zgłoszenia będzie niemożliwe. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu.
4) Łączny limit zgłoszeń do Imprezy wynosi 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
5) Weryfikacja tożsamości oraz wieku uczestników oraz odbiór pakietów startowych odbędzie
się w dniu Imprezy w biurze Imprezy.

VIII.

WPISOWE
Opłata wpisowa za uczestnictwo w Imprezie wynosi 30 PLN.
Wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym wyłącznie
internetowo, poprzez link przesłany na skrzynkę e-mail uczestnika zgłaszającego
się do Imprezy, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa
się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. W przeciwnym wypadku zgłoszenie
zostanie anulowane.
Dowodem zarejestrowania przez Organizatora opłaty startowej jest pojawienie się na liście
startowej informacji o wpływie wpisowego przy nazwisku uczestnika. Lista dostępna jest pod
adresem: https://triathlongdansk.eu/triathlon-dla-dzieci/lista-startowa/
Wpisowe w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi z wyjątkiem anulowania zgłoszenia
z powodu wypełnienia limitu uczestników lub dokonania płatności po terminie wskazanym
w pkt 2.
Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok Imprezy.
Wpisowe nie podlega przepisaniu na innego uczestnika.
W ramach zapisów każdy uczestnik Imprezy otrzymuje:
a) Czepek – wydawany w biurze Imprezy przed jej startem,
b) pamiątkowy medal - wręczany na mecie, w przypadku ukończenia Imprezy.

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

IX.

ZASADY UCZESTNICTWA
1) Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym,
widocznym miejscu:
a) naklejka na przód kasku,
b) 2 naklejki na boki kasku,
b) naklejka na sztycę podsiodłową roweru,

c) nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg).
2) Każdy uczestnik w kategorii Fun Race startuje z rodzicem lub opiekunem prawnym.
3) Uczestnicy od 7 roku życia startują samodzielnie i muszą posiadać umiejętność pływania.
4) Przy temperaturze wody poniżej 15,9 st. C pianki są obowiązkowe a do temperatury wody 22
st. C zalecane ze względu na bezpieczeństwo.
5) Każdy uczestnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej ze względów m.in.
bezpieczeństwa musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie
startowym.
6) Zasady uczestnictwa w części pływackiej:
a. Każdy uczestnik podczas pływania może chwycić się kajaka lub innej łodzi lecz nie
może korzystać z jej pomocy przy przemieszczaniu się w wodzie. Decyzja ratownika
lub sędziego na trasie pływackiej o zakończeniu udziału uczestnika Imprezy jest
jednoznaczna i nieodwołalna.
7) Zasady uczestnictwa w części kolarskiej:
a. Zapięty kask jest obowiązkowy od momentu zdjęcia ze stojaka do odwieszenia roweru
w strefie zmian. Sędziowie Imprezy mają prawo do zatrzymania lub wykluczenia
uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
b. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki
umieszczonej kilka metrów za strefą zmian. Sędziowie Imprezy mają prawo do
wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
c. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej
części pleców, w trakcie konkurencji biegowej - z przodu. Podczas pływania numer
startowy musi znajdować się w strefie zmian.
d. Kończąc rywalizację w części rowerowej uczestnicy zsiadają z roweru przed belką
umieszczoną kilka metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w strefy.
e. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom
jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
f. Uczestnicy poruszają się prawą stroną trasy, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną.
g. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
Uczestnik naprawiając rower lub podczas postoju podczas rywalizacji powinien robić
to w sposób bezpieczny nie utrudniający poruszania się innych uczestników.
8) Zasady uczestnictwa – ogólne:
a. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
b. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów
służb Organizatora i sędziów na trasie Imprezy. Sędziowie Imprezy mają prawo do
wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
c. Na trasie rowerowej lub biegowej obowiązuje uczestników okrycie wierzchnie (zaleca
się koszulki typu t-shirt; w przypadku dziewczynek - dopuszcza się top biegowy) lub
strój pływacki pod rygorem dyskwalifikacji.
X.

WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN
1) Uczestnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian zgodnie z harmonogramem startu
poszczególnych klas, przygotowanym przez Organizatora. dostępnym na stronie
https://triathlongdansk.eu/triathlon-dla-dzieci/harmonogram/
2) Hulajnogi, kierownice czasowe i przystawki czasowe są zabronione. Dozwolone są rowery
biegowe, czasowe, szosowe, składaki, miejskie, itp.
3) Każdy rower musi mieć sprawne hamulce i zabezpieczone kierownice w sposób
uniemożliwiający otarcia innych zawodników.

4) Ze względów bezpieczeństwa, rowery wprowadzone do strefy zmian, nie będą mogły jej
opuścić, aż do zakończenia Imprezy (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
5) Ze względów bezpieczeństwa, oprócz osób wyznaczonych przez Organizatora, bez okazania
numeru startowego, wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.
XI.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
1) Każdy Uczestnik otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
2) Kategoria FUN RACE odbywa się bez klasyfikacji oraz bez pomiaru czasu oraz wyłonienia
zwycięzców. Wyniki zostaną przedstawione na liście alfabetycznej.
3) Miejsca I-III we wszystkich wskazanych w regulaminie kategoriach wiekowych (oprócz Fun
Race) otrzymają puchary z podziałem na płeć.
4) Wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie
https://triathlongdansk.eu/triathlon-dla-dzieci/harmonogram/

XII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) 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.
2) Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące
stanu zdrowia uczestnika wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne
i zgodne z prawdą.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
Imprezy, chyba że wypadki te powstały z winy Organizatora.
4) Dokonując rejestracji rodzice/opiekunowie prawni oświadcza, że uczestnik biorący udział
w Imprezie na swoją wyłączną odpowiedzialność, zapoznał się z regulaminem Imprezy
i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w
razie zaistnienia zdarzeń losowych lub powikłań zdrowotnych w trakcie trwania lub w związku
z Imprezą.
5) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
rzeczowe
i
majątkowe
uczestników,
które
wystąpią
przed,
w
trakcie
lub po Imprezie, chyba że powstały z winy Organizatora lub osób działających w jego imieniu.
6) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody
innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika.
8) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą powstałej bez winy Organizatora
lub osób działających w jego imieniu, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami
odszkodowawczymi
wobec
Organizatora
lub
osób
działających
w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją
Imprezy.
9) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
10) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu.
11) Ważne zgłoszenie do Imprezy jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
12) Warunkiem koniecznym udziału w Imprezie, jest dostarczenie wypełnionej zgody
rodziców/opiekunów prawnych na start w Imprezie oraz przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora zgodnie z treścią oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 1 do
regulaminu. Oświadczenie należy przedłożyć podczas odbioru pakietu startowego.
13) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

14) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
15) Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
16) Protesty i reklamacje należy składać w dniu Imprezy do Organizatora głównego w biurze
Imprezy wciągu 15 minut po zakończeniu startu kategorii, której dotyczy protest lub reklamacja.
17) W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających
przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
duathlonu (bieg-rower-bieg).
18) Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres: info@triathlongdansk.eu.

06.07.2018 r.

Zał. nr 1

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:
……………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego )
W imprezie Triathlon Gdańsk 2018 dla dzieci, która odbędzie się w dniu 14.07.2018 r. w Gdańsku (zwaną dalej Imprezą),
organizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w (80-221) Gdańsku, ul. Traugutta 29 (zwanym dalej GOS )
Oświadczam, że:


znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy,



u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub
uniemożliwić jego udział w Biegu.



Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka




złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………




………………………………………………………………………………………………………………………



(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego)




…………………………………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:
1)

2)

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:
a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz
numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.
b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,
c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy.
Ponadto Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, że:
a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.
b.
Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie
jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.
c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.
d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym
ze współorganizacją Imprezy.
e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
f.
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są
przetwarzane.
g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
Imprezie.
h. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
i.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
j.
Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………
(podpis)

