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REGULAMIN  
Zawodów Rowerowych dla Dzieci 2019 

Zawody Rowerowe dla Dzieci 2019 są wydarzeniem organizowanym w ramach Kołobrzeskiego Festiwalu 
Zdrowia. 

I. CEL 
Celem wydarzenia jest: popularyzacja kolarstwa i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, wychowywanie i 
rywalizacja sportowa w duchu FAIR PLAY, promocja zdrowia, aktywności fizycznej. 

II. ORGANIZATORZY 
Organizatorem wydarzenia jest Kołobrzeg SPA, współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Kołobrzegu, a partnerem Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów.  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody rowerowe odbywają się 09.06.2019 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kołobrzegu, na placu przyległym do Hali Łuczniczka, adres: ppor. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 
Kołobrzeg 
 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA  

1. Dzieci, urodzone w okresie 2009-2016, mogą wziąć udział w biegu jedynie za zgodą swoich rodziców 
lub opiekunów prawnych oraz na ich odpowiedzialność, co rodzice/opiekunowie potwierdzają 
akceptując niniejszy regulamin. 

2. Zgłoszenia 

 do 08.06.2019 godzina 24:00 – zapisy odbywają się elektronicznie przez elektroniczny system 
rejestracyjny, dostępny na stronie:  
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/zawody-rowerowe-dla-dzieci-2019 

 09.06.2019 od godziny 9:30 do 10:30 – zapisy (o ile będą jeszcze wolne miejsca) prowadzone są 
już tylko w biurze zawodów: Hala Łuczniczka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzeg, 
przy ul. Łopuskiego 38.  

3. Start zawodów i dekoracje: 09.04.2019 g. 11:00  
4. Uczestników obowiązuje kask sztywny. 
5. Rower z pedałami lub bez. 
6. Dystans do przebycia:  

 100 metrów dla dzieci w wieku 3 i 4 lata,   

 200 metrów dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. 

7. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zaakceptowanie regulaminu, oświadczenia o stanie zdrowia 
podczas procesu rejestracji oraz złożenia oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych.  

8. Każdy uczestnik przed startem zgłasza się do Biura Zawodów, aby potwierdzić swoją obecność oraz aby 
odebrać numer startowy. 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 

 
1. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, adres: ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, 

teren przyległy do Hali Łuczniczka. 
2. Pierwszy start odbywa się o g. 11:00,  
3. Dzieci startują trójkami (po troje na torze) wg kategorii. Najpierw odbywają się straty kategorii I, a na 

końcu X.  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/zawody-rowerowe-dla-dzieci-2019
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4. Na mecie – od razu po ukończeniu biegu – trójka dzieci wchodzi na podium, zgodnie z kolejnością 
przybycia na metę: 1, 2 i 3 miejsce i odbywa się ich dekoracja. 

5. Poszczególne kategorie rozpisane są w tabeli poniżej, w której rocznik urodzenia oznacza urodzenie 
między 1 stycznia a 31 grudnia danego roku. 
 

Rocznik 
urodzenia 

Kategoria – płeć (wiek) Dystans 

2016 I kat. – dziewczynki (3) 100 m 

2016 II kat. – chłopcy (3) 100 m 

2015 III kat. – dziewczynki (4) 100 m 

2015 IV kat. – chłopcy (4) 100 m 

2013 – 2014 V kat. – dziewczynki (6 i 5) 200 m 

2013 – 2014 VI kat. – chłopcy (6 i 5) 200 m 

2011 – 2012 VII kat. – dziewczynki (8 i 7) 200 m 

2011 – 2012 VIII kat. – chłopcy (8 i 7) 200 m 

2009 – 2010 IX kat. – dziewczynki (10 i 9) 200 m 

2009 – 2010 X  kat. – chłopcy (10 i 9) 200 m 

 
VI. NAGRODY 

Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca uczestnik otrzymuje: medal, dyplom. 

 
VII. KOSZTY ORGANIZACYJNE 

  Koszty organizacyjne pokrywa organizator.  
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz 
zaakceptowaniu oświadczenia. 

2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach za zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna. 
3. Za wypadki powstałe na trasie z winy zawodników i osób towarzyszących, za pozostawione rzeczy bez 

opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
4. Organizatorzy zapewniają dostęp do opieki medycznej przez cały czas trwania biegu. 
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z wydarzenia z ich wizerunkiem na oficjalnej stronie 

Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia, na stronie organizatora, czyli fundacji Kołobrzeg SPA oraz we 
wszelkich materiałach promujących Kołobrzeski Festiwal Zdrowia. 

6. O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

IX. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

1. Niniejszym potwierdzam udział mojego dziecka w Zawodach Rowerowych dla Dzieci, będących 
aktywnością w ramach Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia i jednocześnie oświadczam, że:  

 Zapoznałam/em się z regulaminem Zawodów Rowerowych dla Dzieci, w którym zgłaszam udział 

 wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć, które będą zawierać wizerunek mój lub mojego dziecka w 
materiałach promocyjnych Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia i nie będę rościć praw do 
wynagrodzenia z tego tytułu oraz wysuwać w związku z powyższym innych roszczeń 

 zobowiązuję się stawić na miejscu aktywności zgodnie z informacją w regulaminie,  
a w przypadku niemożności przybycia, możliwie jak najszybciej powiadomić organizatora  
o rezygnacji 
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 ponoszę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka, nie ma ono przeciwwskazań 
lekarskich do podejmowania wysiłku tego typu aktywności oraz nie będę wnosić żadnych roszczeń 
z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przeze mnie dolegliwości 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celach i 
zakresie związanym z organizacją aktywności Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia.  

2. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka: zapoznałem się z regulaminem Zawodów Rowerowych dla 
Dzieci i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w aktywnościach Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia, 
mających miejsce w dniu 9 czerwca 2019r. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i 
jednocześnie umożliwia mu udział w powyższych aktywnościach. W razie wypadku wyrażam zgodę na 
udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej oraz nie będę  wysuwać  z tego tytułu żadnych  roszczeń 
wobec Organizatorów.  

 


