
Powiatowe Dziecięce Wyścigi Rowerkowe 

Regulamin 

1. Cel  
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci zamieszkujących powiat świdwiński, a także 
promocja zdrowej, sportowej rywalizacji i zasad fair play. 

2. Organizator 
 Park Wodny „RELAX”, Urząd Miasta Świdwin. 

3. Termin i miejsce 
23.09.2022r. od godziny 16.00, na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 7 w Świdwinie 
(wejście od ul. Żeromskiego przy kortach). 

4. Uczestnictwo 
➢ Prawo startu mają dzieci w wieku 3-10 lat. 
➢ Dzieci startujące w wyścigu muszą mieć sprawny rower i kask. Do wyścigu zgłaszają je 

osobiście rodzice/opiekunowie i biorą pełną odpowiedzialność za ich udział w 
Wyścigach oraz za ewentualne przypadki losowe. 
 

5. Biuro wyścigu 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2022 r. drogą elektroniczną na maila 
sport@wodnyrelax.pl lub pod numerem telefonu – 502 684 685  
  
Na zgłoszenie składa się imię i nazwisko uczestnika, rocznik.  
 
Oświadczenie rodziców o wzięciu na siebie odpowiedzialności za udział dziecka w Wyścigach 
do wypełnienia przed zawodami. 
Organizator ma prawo nie dopuścić do Wyścigów uczestników, których opiekunowie nie 
zapoznali się i nie podpisali OŚWIADCZENIA . 
 
 Przydzielenie numerków startowych ma miejsce od godz. 15:30 
 

6. Sposób rozgrywania wyścigów 
Wyścig rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych (według rocznika urodzenia), do których 
zostały przypisane  odległości jakie muszą pokonać uczestnicy: 
 

Kategoria. Rocznik Dystans 

I 2019 – 3L 60m 

II 2018 – 4L 100m 

III 2017 – 5L 150m 

IV 2016 – 6L 200m 

V 2015 – 2014 – 7L – 8L  300m 

VI 2013 – 2012 – 9L – 10L 400m 

 
7. Nagrody 

➢ Po zakończeniu wyścigu wszyscy uczestnicy otrzymują medale 
➢ Za I-III miejsca upominek. 
➢ Wszystkie osoby startujące,  mają 1 godzinę do wykorzystania na basenie w dniu 

startu. 
 

     8.  Postanowienia końcowe  

• Wyścigi mogą zostać odwołane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, 



• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z zawodów, 

• każdy uczestnik bierze udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów prawnych, 

• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie i po 
zawodach, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z 
winy uczestnika, 

• w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą 
wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi do organizatora oraz osób działających w 
jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanych z przeprowadzeniem i organizacją 
zawodów, 

• rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i 
poleceń ze strony organizatora w czasie trwania zawodów, 

• rodzice/opiekunowie uczestników zawodów zobowiązują się do przestrzegania 
warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpisanie rodzica/opiekuna   
Oświadczenia (pkt 5) potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i 
uczestnictwa w zawodach, oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za 
podopiecznego. 

• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr. 
133, poz. 883), - zdjęcia, a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być 
wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu. 

• Ilość startujących osób ograniczona. 

 
Osoba koordynująca : 
Grażyna Makowska tel. 502 684 685 
 

 

 

 


