2 ZAWODY MTB RDNR OGRODZIENIEC
“GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI”
UWAGA! Komunikat dot. stanu epidemii.

W zawodach może wziąć udział max 100
zawodników.
Organizator zapewnia uczestnikom środki przeciwdziałania epidemii jak płyny do
dezynfekcji rąk, szeroką przestrzeń umożliwiającą zachowanie bezpiecznych odstępów,
ekipę organizacyjną, której stan zdrowia jest zweryfikowany pozytywnie, wyposażoną w
środki ochrony indywidualnej.
Organizator nie zapewnia uczestnikom tzw. środków ochrony bezpośredniej (maseczki,
rękawiczki).
I. ORGANIZATORZY:
Organizator: Stowarzyszenie RDNR OGRODZIENIEC
Partnerzy: MIASTO I GMINA OGRODZIENIEC
Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk
Patronat Medialny: Media Zawierciańskie, Jura24.pl, Gazeta Ogrodzieniecka, Kulturalne
Zawiercie
II. CEL:
• Zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Niny Kudeli, która urodziła się z zespołem wad
wrodzonych.
III. TERMIN I MIEJSCE:
• 03 października godz. 12:00
• Miejsce: Krępa Ogrodzieniec
• Start: Krępa Ogrodzieniec
• Trasa: 100% teren
IV. DYSTANS:
Dystans wynosi ok 23 km - 2 okrążenia po 11,5 km
V. PROGRAM ZAWODÓW:
Sobota, 03.10.2020 r.
- 10:00 – Otwarcie biura zawodów
- Rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych w miejscu startu.
- 12:00 – Start zawodów
- 15:00 – Dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
• Organizator zapewnia uczestnikom w trakcie zawodów:
- Pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, trytytki, butelkę wody, posiłek
regeneracyjny po zawodach.
- Pamiątkowy, medal dla każdego z uczestników.

- Wyróżnienia dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w kategoriach
- Zabezpieczenie przed medyczne i ratownicze, świadczone przez wykwalifikowanych
ratowników.
VIII. KLASYFIKACJA i NAGRODY:
- Wyróżnienia indywidualne otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii open
(kobiety - mężczyźni), dodatkowo kategorie młodzież(kobiety -mężczyźni).
IX. UCZESTNICTWO:
O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat, nie zapisów!
Aby zapisać się na zawody, należy dokonać wpłaty 30 zł na nr konta:
Fundacja „Serca dla Maluszka”
Ul. Kowalska 89
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millenium: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Nina Kudela Zawody MTB z dopiskiem imię i nazwisko zawodnika oraz przesłać na adres goride@rdnr.pl potwierdzenie przelewu.
• Opłata startowa wynosi: - 30 zł, dla członków stowarzyszenia RDNR Ogrodzieniec - 20 zł do dnia 28 września 2020 r. W dniu zawodów opłata wynosi 35 zł.
• Termin zapisów: - zapisy trwają do 28.09.2020 r.
Udział w zawodach jest jednoznaczny z posiadaniem:
- sprawnego roweru
- kasku
• Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
• W zawodach może wziąć udział każdy, kto czuje się na siłach,
ale minimalny wiek to 15 lat.
Nieletni od 15 roku życia może wystartować za okazaniem zgody rodzica dostępna na
stronie www.rdnr.pl/zawody-2020.pdf
• Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów.
Obowiązuje limit 100 uczestników.
• Numer startowy należy przymocować do przedniej części roweru. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
• Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy zawodów. Zawodnicy na
mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają
pamiątkowego medalu.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż Organizator, i osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
· Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
· Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie

wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
· Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami, przyjmuje do
wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do Organizatora.
· Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu.
· Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach
sportowych.
· Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
· Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z imprezy
ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu.
· W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,
uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Protesty rozstrzyga organizator zawodów - decyzje
organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Do protestu
należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia
Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja
ostateczna należy do Organizatora i Sędziego.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści
regulaminu oraz jego interpretacji.
· Uczestnik poprzez zgłoszenie do zawodów oświadcza, że zapoznał się i akceptuje
regulamin imprezy.
· Zawody odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nie ujętych w
regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów
(zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie).

