
REGULAMIN 
POWIATOWEGO WYŚCIGU MTB DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
  7 października 2022 r.  - Park 700. lecia w Tarnowie Podgórnym 

1.  Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa na terenie Powiatu Poznańskiego i Gminy Tarnowo
Podgórne.

2.  Organizatorami zawodów są Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne i Klub Kolarski Tarnovia 
 Tarnowo Podgórne, a współorganizatorami: Powiat Poznański, Gmina Tarnowo Podgórne i
Wielkopolski Związek Kolarski. 

3. Wyścig odbędzie się 7 października 2022 r. w Parku 700. lecia w Tarnowie Podgórnym.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 9:00 - 10:00.

5.  Uczestnictwo:
- prawo startu mają dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie
Powiatu Poznańskiego oraz ościennych,
- zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną,
- zawodnicy startują na własnym sprzęcie i muszą posiadać kask.

6. Nagrody:
- za zajęcie I miejsca w poszczególnych klasach zwycięzcy otrzymają puchar, dyplom oraz nagrodę
rzeczową, a za miejsc 2 – 5 dyplom oraz nagrodę rzeczową.

7. Podział na kategorie: klasy 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możliwość startu klasy 2 razem z 3 w formule open. 

8. Program:
- 10:10 - start najmłodszej grupy – klasa 4. Start kolejnych kategorii do 15 min. po zakończonym
wcześniej wyścigu poszczególnych kategorii. Starty w kolejności od najmłodszej klasy do najstarszej.
 
9.  Postanowienia końcowe:
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i  są zobowiązani do  przestrzegania zasad
bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny w związku z panującą
pandemią wirusa COVID-19.
- zgłaszając się do zawodów zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781)
oraz wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na utrwalonych w
czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych lub filmowych, publikację wizerunku zawodnika,
imienia i nazwiska zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
- obowiązuje jazda w kasku,
- Organizatorzy oraz przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za przewożony sprzęt,
- odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Piotr Broński - nr tel. 502 065 265.


