
 
 

 

Regulamin zawodów „BEZPIECZNY ROWERZYSTA Z CEMEX-em” 
 

1. Organizatorem imprezy jest: 
 
CEMEX Polska Sp. z o.o. ul Krakowiaków 46 02-255 Warszawa. Organizatora imprezy wspiera Sklep rowerowy 
„Peleton” Wiesław Wójtowicz ul. Lwowska 72 22-100 Chełm oraz Chełmski Dom Kultury z siedzibą w Chełmie 
przy pl. Tysiąclecia 1. Podmioty te zbierają dane uczestników na polecenie Organizatora w zakresie zawartych 
Umów powierzenia. 
 

2. Data i miejsce imprezy: 
 
a) 1 czerwca 2019 r. Amfiteatr Kumowa Dolina, ul. Podgórze 47 godzina 14-16.30. 

b)        zapisy zaczynają się 20 maja 2019 r. i trwają do 30 maja 2019 r. 

 
3. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem zawodów będzie osoba spełniająca następujące warunki: 

a) Przedział wiekowy: od 5 do 16 lat 

b) Własny rower 

c) dokona zgłoszenia w sklepie rowerowym "Peleton" Wiesław Wójtowicz ul. Lwowska 72, 22-100 Chełm lub Chełmskim 

Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 

d) dopełni wraz z rodzicem lub opiekunem formalności rejestracyjnych osobiście w sklepie rowerowym "Peleton" 

Wiesław Wójtowicz ul. Lwowska 72, 22-100 Chełm lub w Chełmskim Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 w dniach 

poprzedzających zawody (dotyczy osób, które nie złożyły pisemnych zgód). Wymagane do rejestracji zawodnika jest: 

złożenie w sklepie rowerowym "Peleton" Wiesław Wójtowicz ul. Lwowska 72, 22-100 Chełm lub Chełmskim Domu 

Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 zaakceptowanego Regulaminu oraz wypełnionego Załącznika nr 1, na który składa się 

Formularza zgłoszenia, zgoda rodzica na udział dziecka w imprezie oraz zgoda rodzica na przetwarzanie zdjęcia 

dziecka przez Organizatora. 

e) dokona zgłoszenia w dniu startu i dopełni formalności rejestracyjnych w biurze zawodów. 

Uwaga: poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy niepełnoletni startują na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 

Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że: 

•  startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez 

siebie, 

• jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z 

udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność, 

• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, 

 
 Podczas wydarzenia Organizator zastrzega sobie możliwość wykonywania zdjęcia i nagrań filmowych. 

 
Uczestnik jest zobowiązany do: 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 
usprawiedliwienie), 

• stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych Organizatora 



 

• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze, 
• kulturalnego zachowywania się, 
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy, 
• zawodnik ma obowiązek jechać z numerem startowymi na kierownicy. Numery muszą być dobrze widoczne i 

nie mogą być modyfikowane. 

Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie oraz 3 i więcej kołowych. 

 

4. Program zawodów. 
  

PROGRAM: 
 
14.00 - 14.30 rejestracja w biurze zawodów, 
15.15 – 16.30 rozpoczęcie i zakończenie imprezy 

5.  Sposób i zasady rozgrywania zawodów 
 

Zawodnik musi pokonać rowerem odcinek 15 metrów pomiędzy wyznaczonymi liniami w jak najdłuższym 
czasie. Podczas pokonywania trasy obie nogi zawodnika muszą znajdować się na pedałach, nie mogą dotknąć 
podłoża. Każde podparcie się nogą będzie skutkowało odjęciem karnych sekund zgodnie z przedziałem wiekowym 
zawodnika:  

 
Wiek zawodnika: 
 
do 5lat – 1 sekunda 
6-7 lat – 2 sekundy 
8-9 lat – 3 sekundy 
10-13 lat – 4 sekundy 
14-16 lat – 5 sekund 
 

 W przypadku gdy podparcie trwało będzie ponad 3 sekundy lub zawodnik spadnie z roweru następuje 
dyskwalifikacja i konkurencja nie zostaje zaliczona. Konkurencje wygrywa zawodnik, który pokona odcinek 15 
metrów w najwolniejszym czasie. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą wydłużać ani zmieniać wyznaczonej przez 
organizatora trasy. W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig 
w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas 
trwania całego zadania oraz nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom.  

  
6.  Świadczenia dla zawodników. 
 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: 
• numer startowy 
• zabezpieczenie medyczne 
 

7. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW: 
 

I miejsce - rower 

II miejsce - licznik rowerowy, zestaw oświetlenia rowerowego, dzwonek 

III miejsce - zestaw oświetlenia rowerowego, dzwonek 

 



 

 

 
 

8.   KARY:  
Wykaz kar, którymi może zostać ukarany przez Komisję Sędziowską zawodnik łamiący postanowienia niniejszego 

regulaminu np. zajechanie drogi,  

- przesunięcie na dalsze miejsce w klasyfikacji, 
- ostrzeżenie ustne, 
- dyskwalifikacja. 
 

9.   Sklep rowerowy Peleton zaprasza wszystkich zawodników na darmowe regulacje roweru oraz ewentualne naprawy 

roweru ze zniżką. 

10. Postanowienia i informacje końcowe: 
• Po zgłoszeniu swojego udziału osobiście w sklepie rowerowym "Peleton" Wiesław Wójtowicz  

ul. Lwowska 72, 22-100 Chełm lub Chełmskim Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia 1, uczestnicy w dniu zawodów 

zobowiązani są dopełnić formalności rejestracyjnych, oraz zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość w 

dniu wyścigu w biurze zawodów, 

• Za zarejestrowanego zawodnika uważa się tego, który: 
 
-- dopełnił formalności określonych regulaminem  

 
-- Zaakceptował niniejszy Regulamin i złożył wypełniony Załącznik nr 1. 
 
 
• Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają. 
• Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. 
• Organizator ma wykupione ubezpieczenie na organizację zawodów w zakresie OC 
• Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za    wytłumaczenie. 
• W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 
 
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin 

jest dostępny w biurze zawodów). 

• Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych 

uznawanych za działanie „siły wyższej". 

• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach 

sprzedaży, bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji 

tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych). 

11.       Administratorem danych osobowych Uczestnika i jego opiekuna jest Organizator (CEMEX), z którym można się 

kontaktować: listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa 

a. przez e-mail: tomasz.kruszynski@cemex.com 

b. telefonicznie: 693022481 

1. Z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w 

następujący sposób: 

a. listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, 



 

b. przez e-mail: privacy_poland@cemex.com. 

2. Zakres przetwarzanych danych: 

a. Uczestnik: imię nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, wiek i wizerunek  

b. Opiekun: imię, nazwisko. 

3. Wyżej wymienione dane osobowe, będą przetwarzane przez Organizatora aby: 

a. zrealizować postanowienia niniejszego Regulaminu, czyli umowy, którą Uczestnik zawiera z 

Organizatorem, akceptując jego warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa 

(Regulamin). W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią z celu zawarcia umowy (Regulaminu) 

niezbędna będzie zgoda wyrażona przez opiekuna prawnego. W takiej sytuacji Organizator przetwarza 

dane osobowe uczestnika i jego opiekuna prawnego. 

b. wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg 

podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie 

dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z 

przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości). 

c. bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową 

(Regulaminem) – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy (Regulaminu). Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na możliwości obrony przed 

roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

d. w przypadku wyrażenia zgody (np. na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku), podstawą prawną 

przetwarzania jest dobrowolna zgoda opiekuna. 

4. Organizator przetwarza ww. dane osobowe przez czas wykonywania umowy (Regulaminu), a także przez okres 

przedawnienia roszczeń z umowy (Regulaminu). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane 

będą przetwarzane, do czasu jej odwołania. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej 

będą przechowywane natomiast do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z 

przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. 

5.  Dane osobowe Uczestnika i opiekuna mogą być przekazane: 

a. Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków 

prawnych; 

b. Dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym Organizator zleca usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, sklep rowerowy "Peleton" Wiesław Wójtowicz ul. 

Lwowska 72, 22-100 Chełm, Chełmskim Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia.  

6. Wyżej wymienione dane nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Uczestnikowi i opiekunowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

b. prawo dostępu do danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięci danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych,  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Organizatorem lub jego Inspektorem ochrony 

danych, dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej  

mailto:privacy_poland@cemex.com


 

Uczestnikowi i opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie ww. danych jest niezbędne, aby zawrzeć umowę (Regulamin) i ją wykonywać – bez podania danych 

zawarcie i wykonywanie umowy (Regulaminu) nie jest możliwe. 

W przypadku zgody, jej udzielenie jest dobrowolne i możliwe do odwołania w każdym czasie. 

 
                

 Oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję niniejszy Regulamin zawodów „BEZPIECZNY 
ROWERZYSTA Z CEMEX-em” oraz jako uczestnik zobowiązuję się do jego przestrzegania. Przyjmuję do 
wiadomości informacje o obowiązku przestrzegania zarządzeń organizatorów i służb porządkowych. 
Jestem świadomy(ma) mogących zaistnieć szkód, w tym polegających na naruszeniu nietykalności 
cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia jakie mogą powstać w związku z rywalizacją sportową i 
podejmuję je w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko oświadczam, 
iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa 
w zawodach, szczególnie w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do 
wiadomości, iż w razie wypadku w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów nie 
przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Stwierdzam jednocześnie, że 
u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić 
udział w zawodach. 

 

………………………………………………………………. 

Data miejscowość  

……………………………………………………………….. 

Podpis opiekuna 

 
Załącznik: 

1. Formularz zgłoszenia ze zgodą opiekuna na udział dziecka w imprezie oraz zgoda opiekuna na 

przetwarzanie wizerunku swojego i dziecka.   

 


