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   REGULAMIN  

              „Czasówki Górzynieckiej” 2019 r. 
I. NAZWA IMPREZY 

• „Czasówka Górzyniecka” trasą im. Marka Galińskiego  Górzyniec – Rozdroże Izerskie– IX 

edycja 

II. CEL IMPREZY 

• Upamiętnienie wybitnego kolarza górskiego Marka Galińskiego 

• Popularyzacja  kolarstwa górskiego oraz  turystyki rowerowej 

• Umożliwienie miłośnikom kolarstwa górskiego współzawodnictwa sportowego  

• Propagowanie   idei zdrowego trybu życia i czynnego wypoczynku poprzez uprawianie 

sportów rowerowych 

• Promocja szlaków  rowerowych w Piechowicach i najbliższej  okolicy  

• Promocja   miasta Piechowice poprzez organizację imprezy o zasięgu regionalnym z udziałem 

znanych zawodników  kolarstwa górskiego 

III. ORGANIZATOR 

• Stowarzyszenie Klub Sportowy Lechia Piechowice   

58-573 Piechowice,  ul. Kryształowa 53 

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

• Sobota, 14 września 2019 r. 

• Piechowice teren Huty Szkła Kryształowego Julia – biuro zawodów, ogłoszenie wyników 

•  Górzyniec ( miejsce przy tablicy pamiątkowej Marka Galińskiego) – indywidualny start 

zawodników w kierunku Rozdroża Izerskiego  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Impreza ma charakter otwarty 

2. Podczas zawodów  obowiązuje tylko kategoria open  

3. Uczestnikami „Czasówki  Górzynieckiej” mogą być osoby, które:  

• Ukończyły 18 lat  (Osoby w przedziale wieku 12-18 lat mogą startować po przedstawieniu 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych) 

• Dokonają  rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  

www.time-sport.pl  

4. Uiszczą opłatę startową w wysokości 45,00 zł  

5.  Każdy uczestnik „Czasówki Górzynieckiej”: 

• startuje na własną odpowiedzialność  ( w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych) 

http://www.time-sport.pl/
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• zobowiązany jest do jazdy w kasku rowerowym i na technicznie sprawnym rowerze górskim. 

( Start na rowerach wspomaganych elektrycznie jest niedopuszczalny). 

• Przestrzega w czasie trwania „Czasówki Górzynieckiej” zarządzeń i poleceń ze strony służb 

porządkowych Organizatora  

• Szanuje przyrodę, nie zanieczyszcza terenu przez który przejeżdża 

• Nie  używa wulgarnych słów, wykazuje sportowa postawę 

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie usprawiedliwia zachowań niezgodnych z jego 

ustaleniami 

7. Potwierdzenie odbioru numeru startowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z 

treścią regulamin 

8. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW 

9. Organizator przewiduje ograniczenie liczby uczestników, jeżeli zaistnieje taka konieczność  

VI. ZGŁOSZENIA 

• Za zgłoszenie uważa się wypełniony formularz zgłoszenia wraz z opłatą startową. 

• Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.time-sport.pl przez elektroniczny formularz  

zgłoszeniowy.  

• W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza zgłoszenie zawodników oraz 

dokonanie opłaty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów 

VII. OPŁATA STARTOWA  

  Organizator ustala opłatę startową w wysokości 

• 45,00 zł  

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW 

• godz. 9.30 otwarcie biura zawodów -  teren Huty Szkła Kryształowego „Julia”  

w Piechowicach, ul. Kryształowa 73 

• godz. 9.30 -  1100   odbiór numerów  startowych - Huta Szkła Kryształowego Julia 

• godz. 1200  -  start pierwszego zawodnika. (Górzyniec -  miejsce przy tablicy pamiątkowej 

Marka Galińskiego). Następni zawodnicy startują w odstępach 30 lub 60 sekundowych w 

zależności od liczby uczestników 

• godz. 1500  - zakończenie imprezy na terenie Huty Szkła Kryształowego Julia 

XI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW         

1. Organizator zapewnia 

• Numery startowe  

• Zabezpieczenie medyczne  

• Posiłek regeneracyjny po zakończeniu zawodów 

http://www.time-sport.pl/
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• Bidon rowerowy 

• Puchary i nagrody  

• Możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród ( przy odbiorze osobistym, 

okres oczekiwania pół minuty) 

• Nagrodę w wysokości 1 000,00 zł dla zawodnika, który pobije rekord trasy 

• Doskonałą kolarską atmosferę 

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia udziału w „Czasówce Górzynieckiej” oświadcza, 

że: 

• Zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy  

•  Zapoznał się z zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, o czym świadczy 

podpis złożony na karcie zgłoszenia 

• Startuje na własna odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, mając świadomość, że 

udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie 

wypadkiem, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (nawet śmiercią) a 

także szkód i strat o charakterze majątkowym 

• Jest zdolny do udziału zawodach „Czasówka  Górzyniecka 2019” , nie są mu znane żadne 

powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału  

• Ponosi odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie z własnej, wyłącznej 

winy szkody innym uczestnikom oraz osobom trzecim 

2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją „Czasówki Górzynieckiej” nie ponoszą odpowiedzialności: 

• względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 

uczestników imprezy  

• za  rzeczy zniszczone lub zaginione w trakcie trwania imprezy 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach. 

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust 2 rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Organizator 

informuje, że: 
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• Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest organizator 

imprezy Stowarzyszenie Klub Sportowy Lechia z siedzibą w Piechowicach ul. Kryształowa 

• Dane uczestników „Czasówki Górzynieckiej 2019” przetwarzane będą w celu informacyjnym 

wynikającym z zawartej z Panią/Panem umowy dot. uczestnictwa w naszej imprezie tj. przy 

podawaniu wyników imprezy, informacji prasowych, przy archiwizacji a także, aby wykonać 

rozliczenia finansowe, ( w/w na podstawie art.6 ust.1 lit.f) 

• Dane mogą być przekazane firmie dokonującej pomiaru czasu, firmom sponsorującym  ale 

tylko w zakresie podanym w powyższym punkcie 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorów znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym 

• Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 

związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie 

jednakże nie dłużej niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych- ustawa o 

rachunkowości) 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych w 

ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją  

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – 

uczestnictwa w imprezie sportowej konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w imprezie sportowej 

 

 

Piechowice 20 lipca 2019 r. 
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