
REGULAMIN 

POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI

PYRZYCKIE GRAND PRIX 
O PUCHAR BURMISTRZ PYRZYC MARZENY PODZIŃSKIEJ 

MISTRZOSTAWA POLSKI 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W KOLARSTWIE SZOSOWYM
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Data zawodów: 12 września 2021 r. (niedziela)

Patronat honorowy: 

Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska – Pyrzyckie Grand Prix

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak

Mistrzostawa Polski Państwowej Straży Pożarnej W Kolarstwie Szosowym

Burmistrz Lipian – Bartłomiej Królikowski – Premia lotna „Lipiany”

Partnerzy strategiczni: 

Backer OBR, Toralizator Sportowy, Apartamenty Nautilus, Pensjonat Zielone Wzgórze, 

Apartamenty Świnoujście

Partnerzy techniczni: 

Decathlon, Maldrobud, Total-Hołownia, Kreator, ZZDW, WKID Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, 

Moto 46, Busrent, Dalke Usługi Specjalistyczne

Organizatorzy: Zachodniopomorska Akademia Kolarska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Dyrektor Wyścigu: Krzysztof Dębiński / tel.: 667 701 167 / e-mail: dyrektor@osir.wpyrzycach.pl

Sędzia Główny: Jacek Kuzynin / tel.: 602 341 360 / e-mail: zak@2x3.pl

Kierownik ds. bezpieczeństwa: Kazimierz Jaborowski / tel.: 609 867 938

Informacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach / tel.: 91 570 16 18 / e-mail: osir@wpyrzycach.pl

Miejsce startu i mety: Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1

Biuro zawodów: Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1
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I. Cel imprezy

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych 

imprez kolarskich promujących region Pomorza Zachodniego, gmin Pyrzyce i Lipiany, edukacja 

ekologiczna.

II. Organizacja imprezy

§ 1. Warunki uczestnictwa 

1. Prawo startu w cyklu mają osoby, które najpóźniej do dnia 4 września 2021 roku ukończyły 18 lat, 

bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, itp., które dokonają rejestracji poprzez 

wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.pomorzezachodnietour.pl  

i zastosują się do regulaminu imprezy. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników obowiązujący 

limit to 300 startujących na obu dystansach. Decyduje kolejność otrzymania opłaty startowej. Za-

wodnicy z licencją elity lub zawodnicy posiadający taką licencję do roku 2019 włącznie nie mają 

prawa uczestnictwa w wyścigu.

2. W przypadku osób niepełnoletnich w wieku 16-18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców 

lub opiekuna prawnego – do pobrania na stronie www.pomorzezachodnietour.pl.

3. Organizatorzy pobierają opłaty startowe za udział w wyścigu w kwocie 80 zł (osiemdziesiąt 

złotych). Zawodnik zgłasza uczestnictwo przez Internet oraz wpłaca opłatę startową – płatności 

przelewem bankowym na konto: Zachodniopomorska Akademia Kolarska, mBank 81 1140 2004 

0000 3102 7918 9882 w tytule: PYRZYCKIE GRAND PRIX oraz imię i nazwisko lub Mistrzostwa 

Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz imię i nazwisko.

4. Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w ostatecz-

nym terminie do piątku, 3 września 2021 r. poprzedzającej start. Po tym terminie zgłoszenie uczest-

nictwa oraz opłaty będą możliwe tylko w Biurze Zawodów. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadcze-

niem o zapoznaniu się uczestnika wyścigów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

5. W dniach startu wyścigów, organizator będzie pobierał opłatę startową w kwocie 120 zł (sto 

dwadzieścia złotych), opłata będzie możliwa tylko w biurze wyścigu płatna gotówką.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i poczto-

wych. Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora 

oraz posiadają dowody wpłat.

7. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności doko-

nane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

8. Organizator wyda numery i pakiety startowe po okazaniu ważnych legitymacji służbowych  

w biurze zawodów (w przypadku zawodników zgłoszonych do Mistrzostw Polski Państwowej Stra-

ży Pożarnej W Kolarstwie Szosowym).
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9. Każdy zawodnik zgłoszony do POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYC-

KIE GRAND PRIX lub MISTRZOSTWA POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE 

SZOSOWYM startuje na własną odpowiedzialność.

10. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie 

posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik potwierdzi 

własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.

11. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

§ 2. Świadczenia dla uczestników 

Zawodnicy i zawodniczki biorący udział w POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI  

– PYRZYCKIE GRAND PRIX, MISTRZOSTAWACH POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W KOLARSTWIE SZOSOWYM, w ramach wpisowego otrzymują:

1. Numer oraz pakiet startowy.

2. Medal pamiątkowy.

3. Elektroniczny pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej 

www.pomorzezachodnietour.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu).

4. Profesjonalnie oznaczoną trasę.

5. Posiłek regeneracyjny (bufet w miejscu mety oraz posiłek regeneracyjny w miasteczku zawodów).

6. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

7. Ubezpieczenie zbiorowe.

8. Doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.

9. Dla najlepszych zawodników medale oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

§ 3. Trasa i Dystanse 

1. Podczas zawodów obowiązują dwa dystanse: FUN – 47 km i CLASSIC – 94 km. Szczegóły trasy 

będą podawane w osobnym komunikacie technicznych przed wyścigiem.

2. Trasa wyścigu: 

START (Honorowy) ul. J. Kilińskiego, ul. Poznańska, Rondo, ul. 1 Maja, Rondo Sybiraków, ul. Lipiań-

ska, ul. Warszawska – START OSTRY (Zakłady Mlekovita) – Mechowo – Brzesko – Bylice – Krasne 

– Batowo – Skrzynka – LIPIANY – Dębiec – Mielęcinek – Mielęcin – Pyrzyce, ul. Lipiańska w pra-

wo w ul. Warszawską – wjazd na 2 pętlę dla dystansu CLASSIC, dystans FUN – prosto do – META 

(ul. J. Kilińskiego).

3. Start do kolarskiego klasyku z cyklu POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI – PY-

RZYCKIE GRAND PRIX, odbędzie się z podziałem na dystans CLASSIC i FAN. Start w MISTRZO-

STWCH POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM, odbędzie się na 

dystansie CLASSIC. Wszystkie kategorie wiekowe na danym dystansie startują ze startu wspólnego,  
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w miejscu wyznaczonym przy Placu Ratuszowym w Pyrzycach. Obowiązuje start honorowy. Po 

przejechaniu około 2 km na znak Sędziego Głównego nastąpi start ostry.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu.

5. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione.

6. Kolarski klasyk zostanie przeprowadzony na trasie o częściowo ograniczonym ruch drogowym.

7. Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Grand Prix szosowych (strzałki malowane 

na jezdni oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych, zamocowanych do znaków drogowych, 

drzew oraz na tyczkach).

8. Na trasie będą zlokalizowana PREMIA LOTNA w miejscowości Lipiany.

9. Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowanym 

na stronie www.pomorzezachodnietour.pl, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.

10. Na końcu peletonu będzie poruszał się pojazd techniczny „KONIEC WYŚCIGU”. Każdy kto znaj-

dzie się za tym pojazdem kończy wyścig jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dojeżdża-

jąc do linii mety na własną odpowiedzialność.

§ 4. Zasady poruszania się po tresie 

1. W czasie trwania kolarskiego klasyku zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawod-

nikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

2. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna tech-

nicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

3. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

4. Każdy z zawodników kolarskiego klasyku winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

5. Każdy z zawodników kolarskiego klasyku podczas pokonywania zjazdowych odcinków trasy wi-

nien dostosować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania wzglę-

dem innych zawodników wyścigu oraz stosowania zasady szczególnej ostrożności w odniesieniu 

do wskazanych miejsc niebezpiecznych przez Organizatora imprezy.

6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając 

swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

7. Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

§ 5. Ruch drogowy 

1. Kolarski klasyk będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miej-

scach szczególnie niebezpiecznych Policja, Ochotnicza Straż Pożarna oraz służby Organizatora 

ułatwią włączenie się do ruchu.

2. Wszyscy zawodnicy kolarskiego klasyku winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub 

jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
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3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

5. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie kolarskiego klasyku odbywać się będzie po-

przez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu 

na drogach dojazdowych przez siły organizatora.

6. Zawodnicy kolarskiego klasyku dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach 

nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

7. Za kolizje i wypadki na trasie kolarskiego klasyku ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny 

użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia 

zdarzenia.

§ 6. Kategorie wiekowe 

Mężczyźni: 

– M2: 16-29 / 2005 – 1992 (16-29 lat) 

– M3: 30-39 / 1991 – 1982 (30-39 lat)

– M4: 40-49 / 1981 – 1972 (40-49 lat)

– M5: 50-59 / 1971 – 1962 (50-59 lat)

– M6: 60- / 1961 (60 lat i starsi) 

Kobiety:

– K2: 16-29 / 2005 – 1992 (16-29 lat) 

– K3: 30-39 / 1991 – 1982 (30-39 lat)

– K4: 40-49 / 1981 – 1972 (40-49 lat)

– K5: 50-59 / 1971 – 1962 (50-59 lat)

– K6: 60- / 1961 (60 lat i starsze)

§ 7. Rowery i wyposażenie 

1. Podczas kolarskiego klasyku obowiązują rowery szosowe, z kierownicą typu „baranek” oraz ko-

łami 700C.

2. Organizator dopuszcza start w kolarskim klasyku na dystansie FAN i CLASSIC na rowerach in-

nych niż szosowe – MTB, TREKKING.

3. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa 

na uczestniku imprezy.

4. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
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5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej 

trasie.

§ 8. Pomiar czasu – numery startowe 

Na kolarskim klasyku stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych 

w numerze startowym. Każdy zawodnik, po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje numer startowy 

uprawniający do startu w wyścigu POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYC-

KIE GRAND PRIX, MISTRZOSTWACH POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE

SZOSOWYM. Numer należy przypiąć na kierownicę roweru tak, aby był widoczny od przodu. Pomiar 

czasu realizowany będzie przez firmę UltraTime-trial timing.

§ 9. Klasyfikacja indywidualna na wyścigu 

1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii OPEN oraz kategorii wiekowych określonych regułami 

na dany rok.

2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika kolarskiego klasyku.

3. Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Państwowej Straży Pożarnej w Kolarstwie 

Szosowym będą kwalifikowani – kobiety – OPEN, mężczyźni – kategorie wiekowe.

§ 10. Nagrody i wyróżnienia na wyścigu 

Nagrody i wyróżnienia w PYRZYCKIM GRAND PRIX:

1. Pierwsze miejsce w kategorii open mężczyzn na dystansie CLASSIC, puchar, medal, voucher na 

pobyt weekendowy w Apartamenty Świnoujście na wyspie Uznam dla dwóch osób wraz z dwoma 

rowerami elektrycznymi od firmy Balticbike wartości 2000 zł.

2. Pierwsze miejsce w kategorii open kobiet na dystansie CLASSIC, puchar, medal, voucher na po-

byt weekendowy w Apartamenty Nautilus Świnoujście wraz z kompleksem SPA&BASEN dla dwóch 

osób wartości 2000 zł.

3. Drugie miejsce w kategorii open mężczyźni i kobiety na dystansie CLASSIC, medal oraz nagroda 

finansowa w kwocie 500 zł. 

4. Trzecie miejsce w kategorii open mężczyźni i kobiety na dystansie CLASSIC, medal oraz nagroda 

finansowa w kwocie 300 zł.

5. Medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników z każdej kategorii wiekowej na dystan-

sie CLASSIC.

6. Pierwsze miejsce w kategorii open mężczyzn i kobiet na dystansie FUN, puchar, medal, voucher 

na pobyt weekendowy w Pensjonacie Zielone Wzgórze dla dwóch osób wartości 2000 zł.

7. Drugie miejsce w kategorii open mężczyźni i kobiety na dystansie FUN, medal oraz nagroda 

finansowa w kwocie 500 zł.
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8. Trzecie miejsce w kategorii open mężczyźni i kobiety na dystansie FUN, medal oraz nagroda 

finansowa w kwocie 300 zł.

9. Medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników z każdej kategorii wiekowej na dystan-

sie FUN. 

Premia lotna GMINA LIPIANY:

Pierwsze miejsce open mężczyźni i kobiety na dystansie CLASSIC I FUN – puchary i nagrody rzeczowe.

NAGRODA SPECJALNA:

NAJSZYBSZA PYRZYCZANKA I NAJSZYBSZY PYRZYCZANIN NA DYSTANSACH FAN I CLASSIC.

MISTRZOSTWA POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM:

Koszulka Mistrza Polski dla zwycięzcy, puchary oraz nagrody rzeczowe w OPEN kobiet i poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych mężczyzn.

Organizator przewidział losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych z pośród wszystkich uczestni-

ków kolarskiego klasyku POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYCKIE GRAND 

PRIX, MISTRZOSTW POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM.

§ 11. Obowiązki uczestnika imprezy 

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

• przestrzegania regulaminu imprezy;

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, ochotniczej straży pożarnej i organizatora imprezy; 

• jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie;

•  pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.

§ 12. Kary 

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary: 

• upomnienie zawodnika

• dyskwalifikacja zawodnika

§ 13. Uwagi i protesty 

1. Uwagi odnośnie przebiegu kolarskiego klasyku, jak również klasyfikacji i wyników należy skła-

dać wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów przez okres 15 minut od czasu 

ogłoszenia wyników.
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2. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego wraz z organizatorem i nie podlega ponownej 

weryfikacji.

§ 14. Ochrona środowiska naturalnego 

• Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

• Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie kolarskiego klasyku. 

• Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie.

• W przypadku naruszania tego przepisu, zawodnicy kolarskiego klasyku będą ukarani dyskwalifi-

kacją.

§ 15. Prawa autorskie – ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy.

2. Dane osobowe Uczestników POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYCKIE 

GRAND PRIX, MISTRZOSTW POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSO-

WYM, będą przetwarzane w celu:

a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-

nie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach 

uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

c) Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycz-

nych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego 

Administratora);

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasad-

nionego interesu prawnego Administratora)

3. Dane osobowe Uczestników POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYCKIE 

GRAND PRIX, MISTRZOSTW POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSO-

WYM mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, ul. Rolna 5, 74-200 Pyrzyce, Za-

chodniopomorskiej Akademii Kolarskiej, 71-043 Szczecin, ul. Kazimierska 1;
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c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności 

podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmio-

tom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczy-

cielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodze-

nia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszka-

nia), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych do czasu 

przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości 

oraz ze względów podatkowych. Po upływie tego okresu dane Uczestnika zostaną usunięte lub 

zanonimizowane przez Organizatora.

6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczą-

cych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń 

związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w POMO-

RZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYCKIE GRAND PRIX, MISTRZOSTW POLSKI 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwa-

rzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi 

publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wyco-

fana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.

2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane 

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody  

z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom kolarskiego klasyku oraz osobom trzecim.
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowa-

ne z winy zawodnika.

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z kolarskim klasykiem zawodnicy nie mogą wy-

stępować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego 

imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządko-

wych Organizatora w czasie trwania zawodów.

9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczest-

nictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację 

regulaminu uczestnictwa w zawodach.

10. Wyścig POMORZE ZACHODNIE TOUR – SZOSOWE KLASYKI, PYRZYCKIE GRAND PRIX,  

MISTRZOSTAWA POLSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM odbę-

dą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

11. Zawodnicy podczas kolarskiego klasyku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regula-

minu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać 

wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

12. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za 

wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

13. Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

jego zmian.


