
                  

              REGULAMIN  

         TOUR of SILESIA  

 

 

 

 

1. ORGANIZATORZY 

        MUSIC SPORT EVENTS, Oddziału AK Ordona 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza, NIP 6291630015 

           KOLARSKO.COM 

 

2. TERMIN, MIEJSCE, ZASADY 

Wyścig składa się z czterech etapów. Uczestnik sam decyduje, kiedy startuje, uwzględniając ramy 

czasowe, kiedy trwa rywalizacja – od 23 maja do 21 czerwca. Do 30 czerwca będzie można zmierzyć 

się ze wszystkimi trasami i skompletować wszystkie medale składające się trofeum TOUR of SILESIA.  

• I etap: Świerklaniec (94 km) 

• II etap: Dąbrowa Górnicza (100 km) 

• III etap: Andrychów-Góra Żar (30 km) 

• IV etap: Wisła (60 km) 

 

Można wystartować tylko w jednym lub w wybranych etapach w dowolnej kolejności.  

 

Przebieg i opis tras będzie opublikowany w wydarzeniach na Facebooku. Na życzenie mapka trasy 

oraz pliki gpx z przebiegiem poszczególnych etapów mogą być przesłane drogą mailową. 

Należy udokumentować ukończenie danego etapu, wysyłając plik z urządzenia monitorującego 

aktywność. Link do przesłania znajduje się w mailu potwierdzającym rejestrację - WYŚLIJ 

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA                                                                                                                          

Należy dołączyć zdjęcia ekranu urządzenia pomiarowego (licznik, zegarek, telefon itp.) przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu aktywności.                      

UWAGA! ZALECANE WYŁĄCZNIE AUTOPAUZY - PODCZAS WERYFIKOWANIA WYNIKÓW BĘDZIE BRANY 

POD UWAGĘ CAŁKOWITY CZAS POKONANIA TRASY, A NIE CZAS RUCHU. 

Nie zabrania się jazdy w grupie, ale trzeba pamiętać o przestrzeganiu przepisów drogowych! 

Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów, oprócz rowerów ze wspomaganiem elektrycznym! 

 



 

 

 

3.  OPŁATA STARTOWA, NAGRODY  

Warunkiem otrzymania pamiątkowego medalu za dany etap (przesyłką pod wskazany podczas 

rejestracji adres) jest wysłanie potwierdzenia ukończenia etapu oraz wniesienie opłaty startowej w 

wysokości 39 zł. Wszystkie medale będą się łączyć w jedną całość i tworzyć trofeum ukończenia TOUR 

of SILESIA. Koszt udziału w rywalizacji bez wysyłki medalu – 10 zł.   

Zawodnicy, którzy uzyskają najlepszy czas w całym wyścigu zostaną nagrodzeni statuetkami i 

nagrodami rzeczowymi. Będą również przyznawane nagrody za najszybsze przejazdy poszczególnych 

etapów. 

Będą prowadzone klasyfikacje kobiet, mężczyzn oraz klasyfikacja drużynowa. Zależnie od ilości 

uczestników, mogą zostać dodatkowo wprowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych.  

               

          

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

 

Na każdy etap należy się zapisać osobno. Zapisy będą prowadzone poprze platformę 

DO:ST:AR:TU https://dostartu.pl/ 

W TOUR of SILESIA mogą również wziąć udział dzieci i młodzież (od lat 13) pod opieką osób 

dorosłych. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich 

opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i 

za ich bezpieczeństwo podczas rywalizacji. 

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w TOUR of SILESIA poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację 

ich wizerunku na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. 

Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i 

materiałów promocyjnych organizatora. 

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata  może być scedowana na innego zawodnika. 

 

    5.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Decydując się na start uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w wyścigu 

TOUR of SILESIA. 

Organizator nie zapewnia uczestnikowi NNW. 

Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, czy szkody 

wyrządzone przez zawodnika innym uczestnikom ruchu drogowego. 

https://dostartu.pl/


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


