REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

ŁÓDŹ, KATOWICE, TARNOWSKIE GÓRY, JAWORZNO,
NOWY SĄCZ, MIELEC, TARNOBRZEG, KIELCE
ARTYKUŁ 1. Organizator
14. Mini Wyścig „Solidarności” jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18,
współorganizatora 33-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
przy współpracy z Urzędami Miast: Łódź, Katowice, Tarnowskie Góry, Jaworzno, Nowy Sącz, Mielec,
Tarnobrzeg, Kielce.
ARTYKUŁ 2. Uczestnictwo
W 14. Mini Wyścigu „Solidarności” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy
i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych jak i ze szkół podstawowych znajdujących się
w województwach, przez które prowadzi trasa 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Solidarności” i Olimpijczyków.
W wyścigach mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni. Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez:
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do wypełnienia lub pobrania na
stronie internetowej Organizatora www.wyscig.com.pl, należy wypełnić i odesłać do Organizatora na
adres mailowy wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06. Termin
nadsyłania zgłoszeń do 24 czerwca 2022 roku.
- przyjście z wypełnionym formularzem w dniu wyścigu.
- wypełnienie formularza na miejscu w dniu wyścigu.
Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział
dziecka, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości
przez rodziców lub opiekunów w dniu zapisów oraz odebranie numeru startowe.
Formularz powinien być wypełniony i podpisany bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu,
względnie wprowadzenie do tekstu formularza poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych
danych w dokumencie wykluczy zawodnika z udziału w wyścigu lub spowoduje dyskwalifikację.
Uczestnicy indywidualni muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w zawodach
kolarskich.
Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu (kaski można
bezpłatnie wypożyczyć u Organizatora).
Dzieci rozgrywają zawody na rowerach górskich.
Zakaz startu na rowerach szosowych.
ARTYKUŁ 3. Data i miejsce imprez









26 czerwca 2022 ŁÓDŹ, Park im. Poniatowskiego (przy kortach tenisowych)
29 czerwca 2022 KATOWICE, ul. Trzech Stawów
29 czerwca 2022 TARNOWSKIE GÓRY, Rynek
30 czerwca 2022 JAWORZNO, Rynek Główny
30 czerwca 2022 NOWY SĄCZ, ul. Rynek
01 lipca 2022 MIELCE, al. Niepodległości, przy Domu Kultury
01 lipca 2022 TARNOBRZEG, Plac Głowackiego
02 lipca 2022 KIELCE. ul. ks. Ściegiennego, przy WDK

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu
Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja danych osobowych dziecka na podstawie legitymacji szkolnych lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz oświadczeń rodziców wraz z okazaniem
dokumentu tożsamości rodziców lub opiekunów, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce
w namiocie z napisem Mini Wyścig „Solidarności”:
 26 czerwca 2022 ŁÓDŹ, Park im. Poniatowskiego (przy kortach tenisowych)
 29 czerwca 2022 KATOWICE, ul. Trzech Stawów
 29 czerwca 2022 TARNOWSKIE GÓRY, Rynek
 30 czerwca 2022 JAWORZNO, Rynek Główny
 30 czerwca 2022 NOWY SĄCZ, ul. Rynek
 01 lipca 2022 MIELCE, al. Niepodległości, przy Domu Kultury

 01 lipca 2022 TARNOBRZEG, Plac Głowackiego
 02 lipca 2022 KIELCE. ul. ks. Ściegiennego, przy WDK
Weryfikacja zgłoszeń nadesłanych drogą elektroniczną nastąpi w namiocie z napisem Mini Wyścig
„Solidarności”.
ARTYKUŁ 5. Zasady rozgrywania wyścigów
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku
Kolarskiego. Wyścigi będą rozgrywane ze startu wspólnego.
W zawodach kolarskich prowadzone będą cztery klasyfikacje indywidualne.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla
dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcą indywidualnym danego wyścigu będzie zawodnik, który minie metę jako pierwszy.
Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów
kolarskich.
Zgłaszający się do udziału w zawodach uczestnicy kategorii wiekowej D (11 – 12 lat), którzy posiadają
licencje kolarskie zobowiązani są poinformować o tym osoby przyjmujące zgłoszenia.
Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej,
Funkcjonariuszy Policji oraz Organizatora.
ARTYKUŁ 6. Kategorie wiekowe
Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
1) kategoria A (do 5 lat) (do 2017)
2) kategoria B (6 – 8 lat) (2016 – 2014)
3) kategoria C (9 – 10 lat) (2013 –2012)
4) kategoria D (11 – 12 lat) ( 2011 – 2010)
5) kategoria E (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka)
ARTYKUŁ 7. Dystanse wyścigów
1) kat. A dystans ok. 200 m
2) kat. B dystans od 800 m
3) kat. C dystans od 1200 m
4) kat. D dystans od 1600 m
ARTYKUŁ 8. Program wyścigów
Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:
 26 czerwca 2022 ŁÓDŹ, Park im. Poniatowskiego (przy kortach tenisowych)
- 11.30 – 13.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 13.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 14.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 29 czerwca 2022 KATOWICE, ul. Trzech Stawów
- 9.20 – 10.20 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 10.30 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 12.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 29 czerwca 2022 TARNOWSKIE GÓRY, Rynek,
- 16.20 – 17.20 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 17.30 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 19.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 30 czerwca 2022 JAWORZNO, Rynek Główny
- 8.50 – 9.50 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 10.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 11.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 30 czerwca 2022 NOWY SĄCZ, ul. Rynek
- 14.50 – 15.50 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 16.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 17.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 01 lipca 2022 MIELEC, al. Niepodległości, przy Domu Kultury

- 8.45 – 9.45 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 10.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 11.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 01 lipca 2022 TARNOBRZEG, Plac Głowackiego
- 13.15 – 14.15 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 14.30 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 15.50 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 02 lipca 2022 KIELCE, ul. ks. Ściegiennego, przy Wojewódzkim Domu Kultury
- 9.00 – 10.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig
„Solidarności”
- 10.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 11.40 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
Programy wyścigów mają charakter orientacyjny i możliwe są ich modyfikacje.
ARTYKUŁ 9. Przepisy Sportowe
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku
Kolarskiego.
Dopuszcza się łączenie wyścigów chłopców i dziewcząt, a także różnych kategorii wiekowych
pozostawiając decyzję w tych sprawach Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem.
W każdej kategorii będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców.
W trakcie wyścigu startujący winni zachować bezpieczeństwo oraz dostosować się do poleceń sędziego.
Komisję sędziowską wyznacza organizator wyścigu. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie
dopuszczenie do udziału w wyścigu.
Dzieci rozgrywają zawody na rowerach górskich.
Zakaz startu na rowerach szosowych.
ARTYKUŁ 10. Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w
każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe.
ARTYKUŁ 11. Dekoracja zwycięzców
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe na
podium dla zwycięzców po zakończeniu ostatniego wyścigu. Wszyscy zawodnicy uczestniczący
w dekoracjach wyścigów w poszczególnych kategoriach będą proszone na podium do prezentacji
liderów/dekoracji zwycięzców danego etapu 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności’’
i Olimpijczyków do wspólnego zdjęcia z Olimpijczykami, VIP-ami oraz Gospodarzami danego Miasta.
ARTYKUŁ 12. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub
zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy otrzymany przez organizatora
w wyznaczonym miejscu, aby był bardzo dobrze widoczny Numer na plecach nie może być zasłaniany
częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.
4. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą
dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć, nagrań audio i
video wykonanych podczas trwania imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji
zdjęć i nagrań w prasie, Internecie, radio i telewizji.
9. Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego związanego z COVID 19.
10. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i Oświadczenie akceptuje warunki
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)
wyłącznie do celów imprezy Mini Wyścig „Solidarności”.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.
11. Zgłaszając dziecko do udziału w 14. Mini Wyścigu „Solidarności” drogą elektroniczną (online)
Rodzic/Opiekun prawny zgadza się z poniższym:
Niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w
14. Mini Wyścigu „Solidarności”.
Jednocześnie zobowiązuje się do przebywania na terenie miasteczka sportowego w czasie trwania
ww. imprezy w celu opieki nad podopiecznym/-ą/ymi.
Ponadto przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służbowych oraz warunków
regulaminu wyścigu szosowego, z którym zastałem/-am zapoznany/-a. Przyjmuję do wiadomości, że
podopieczny.-a startuje na moją odpowiedzialność i w razie wypadku nie będę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualne
szkody spowodowane przez podopiecznego/-ą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznego/-ej przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem podopiecznego
w wyścigu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z podopiecznym/-ą, a także wyniki z danymi mogą być
wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję bez wymogu uzyskania na nie odrębnej
zgody i bez prawa do wynagrodzenia za ich użycie.
Szpitale:
Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Stefana Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel.: 42 639 34 01

Tarnowskie Góry
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. B. Hagera
ul. Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 32 390 82 88

Katowice
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel.: 32 259 12 00
Jaworzno
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
tel.: 32 616 34 57

Nowy Sącz
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego
ul. Młyńska 10
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 88 77

Mielec
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 780 01 17

Tarnobrzeg
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 16 99

Kielce
MSWiA Szpital w Kielcach
ul. Ogrodowa 11
25-024 Kielce
tel.: 41 349 36 08

