
Regulamin wyścigów dla dzieci ,,Ride For Peace” 

1. Organizator 

 Fundacja Trzymaj Dystans 

31-007 Kraków, ul. Wiślna 9 lok. 5 

KRS 0000902005 

Tel. 725 232 376 

www. tatracyclingevents.com/fundacja 

Współorganizatorem jest Tatra Cycling Events, Gmina Osiek i Resort Molo w Osieku 

2. Cel Zawodów: 

• Przeciwdziałanie przemocy w domu i alkoholizmowi poprzez wspólne spędzanie czasu na 

powietrzu, 

• Poprawa kondycji fizycznej po covidowej, 

• Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, 

• Popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Osiek, 

• Kształtowanie charakteru przez rywalizację sportowa wśród najmłodszych, 

• Kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania dla Pokoju. 

• Charytatywna akcja wsparcia #Walczącej Ukrainy. 

• Czynny udział w Festynie Rodzinnym ,,Ride For Peace” podczas, którego będą liczne konkursy 

i animacje dla dzieci w godz. 14:00-18:00 

3. Uczestnicy  

• Uczestnikiem może być dziecko urodzone w latach 2007-2016 w wyścigu na rowerach, które 

zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic będzie sprawował opiekę 

nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający 

dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych 

roszczeń ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek 

ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu 

dziecka.  

• Trasa będzie przebiegała po ścieżkach asfaltowych na terenie Resortu Molo po asfalcie. Dla 

najmłodszych na pętli na terenie Pola Campingowego, a dla starszych dzieci od 2013 roku 

wokół zalewu.  

• Prosimy nie jeździć na rowerach po trasie zawodów od czasu rozpoczęcia rywalizacji. 

• Uczestnik zobowiązany jest posiadać sztywny kask i rower, którego szerokość opony nie jest 

mniejsza niż 35 mm. Nie dopuszcza się startu na rowerach szosowych w celu wyrównania 

szans w rywalizacji. 

• Start w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje limit uczestników: 200 dzieci. Pierwszeństwo 

startu będą miały dzieci, które zostały zgłoszone elektronicznie, w miarę dostępności miejsc 

decyduje kolejność zgłoszeń w biurze zawodów w dniu 23 kwietnia 2022. 



• Dzieci biorące udział w zawodach po zakończeniu rywalizacji mogą bezpłatnie skorzystać z 

wydzielonego bufetu z napojami, owocami i przekąskami. Oznaczony jako Bufet Zawody dla 

Dzieci. 

4. Data i miejsce zawodów oraz dystans 

• Zawody odbędą się w dniu 23 kwietnia 2022 po asfaltowych ścieżkach na terenie Resortu 

Molo w 32-608 Osiek ul. Główna 231/A, 

• Dystans i trasa uzależnione są od wieku dziecka: 

- dzieci z roczników 2016, 2015, 2014 będą rywalizować na pętli na terenie Pola 

Campingowego o długości ok. 200m, najmłodsi pokonają 2 rundy, starsi odpowiednio 3-4 

rund. 

- dzieci z roczników 2013-2010 jedną rundę wokół zalewu o długości 2500m, natomiast 

najstarsze roczniki 2 rundy. 

5. Biuro zawodów 

• Biuro zawodów będzie mieściło się pod Dużym Białym namiotem z wejściem od Parkingu 

oznaczonym jako Biuro Zawodów na terenie Resortu Molo, 32-608 Osiek ul. Główna 231/A. 

Zgłoszenia możliwe są elektronicznie za pośrednictwem strony 

www.tatracyclingevents.com/molo-osiek-race lub na miejscu w miarę dostępności miejsc w 

dniu zawodów. 

• Godziny otwarcia biura zawodów i odbiór numerów startowych: 13:30 - 15:20  

6. Kategorie wiekowe i dystanse: 

• urodzeni w 2016 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 2 małe okrążenia plus dojazd 

(2x200m) 

• urodzeni w 2015 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 2 małe okrążenia plus dojazd 

(2x200m) 

• urodzeni w 2014 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 3 małe okrążenia plus dojazd 

(3x200m) 

• urodzeni w 2013-2012 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 1 x duże okrążenie 2500m  

• urodzeni w 2011-2010 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 1 x duże okrążenie 2500m  

• urodzeni w 2009-2007 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 2 x duże okrążenie 2500m  

 

• Organizator zastrzega możliwość zmiany lub łączenia kategorii wiekowych pod wpływem 

czynników pogodowych i ilości uczestników.  

• W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać 

w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko 

uczestniczące w zawodach dzieci i służby organizatora. Dopuszczalne jest towarzyszenie na 

trasie przez rodzica lub opiekuna zawodników tylko najmłodszej grupy wiekowej, bez 

przeszkadzania innym uczestnikom zawodów. 

7. Godziny startów i dekoracja 

Start pierwszej kategorii odbędzie się o godzinie 15:30 od najmłodszych uczestników do najstarszych 

do godz. 16:30 

Starty poszczególnych kategorii wiekowych będą się odbywać na bieżąco po zakończeniu 

wcześniejszego wyścigu. 

http://www.tatracyclingevents.com/molo-osiek-race


Zawodnik po zakończeniu swojego wyścigu nie może poruszać się po trasie wyścigu.  

Dekoracja zwycięzców przewidziana jest o godzinie 17.30 na scenie w namiocie przy miejscu startu 

zwodów. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęte miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe 

trofea sportowe i nagrody rzeczowe. Kolejni, bez podziału na zajęte miejsca, otrzymują dyplomy za 

udział w zawodach.  

8. Uczestnictwo w zawodach  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów 
dla dzieci jest Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec, ul. Wiosenna 12, 34-312 
Międzybrodzie Bialskie. 
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie administratora 
www.tatracyclinevents.com . 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach 
dla dzieci zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody 
na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać dane osobowe w 
związku z organizacją zawodów dla dzieci także we współpracy z innymi podmiotami, w 
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów dla dzieci. 

2. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. 
Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji:  

a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 
rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, 
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora 
lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodów dla dzieci, 

c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach 
i bilbordach, 

g. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 
h. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach 

społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i 
nazwiska. 

3. Administratorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom zawodów dla 
dzieci sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w 
zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. 

4. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 
lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodów dla dzieci 

5. Opiekun prawny Uczestnika akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w 
zawodach na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach 
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym.  

http://www.tatracyclinevents.com/


6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe 
działania. 

7. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne 
podczas trwania całego wyścigu i umieszczony na kierownicy roweru. 
 

9. Odpowiedzialność  

• Obowiązuje zakaz jazdy na rowerze po trasach wyścigów dla dzieci w godzinach startu 15:30-

16:30 poza dziećmi uczestniczącymi w wyścigu danej kategorii, po zakończeniu swojego 

wyścigu dzieci opuszczają trasę zawodów, prosimy rodziców/opiekunów o egzekwowanie 

powyższego od dzieci. Jednocześnie w związku z trwającymi zawodami zabrania się wejścia 

na trasę wyścigu. 

• Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu 

Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża 

zgodę na powyższe działania.  

• Przy Mecie będzie zorganizowany punkt medyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu 

Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów 

medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun 

prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 

 

 

Zapraszamy Organizatorzy 


