REGULAMIN
TRIATHLON RADŁÓW 9-10.07.2022 | VII EDYCJA
SPRINT i ¼ IRON MAN
I CEL IMPREZY
1.
2.
3.

Popularyzacja triathlonu jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia.
Promocja triathlonu wśród mieszkańców powiatu tarnowskiego.
Promocja gminy Radłów jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i osób uprawiających sport.

II ORGANIZATOR

IIIWSPÓŁORGANIZATOR

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom
patologii społecznej AMOS, NIP: 8733251340
ul. Bartosza Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów

Miasto i Gmina Radłów

IV ZASADY OGÓLNE I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. W związku z przystąpieniem do zawodów sportowych Triathlon Radłów, w trakcie zawodów obowiązują zasady zgodne
z niniejszym Regulaminem i będą miały priorytet nad zasadami krajowych federacji.
2. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
3. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe,
w szczególności niniejszego Regulaminu. Zawodnicy są zobowiązaniu do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji (fair play).
4. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny
zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
5. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia
tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa.
6. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone:
16 lat dla dystansu SPRINT i 18 lat dla dystansu 1/4 Iron Man.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
•
wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
•
odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy Zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu
i terminie;
•
własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu
tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
•
spełnienie wymogów określonych w Regulaminie zawodów.
8. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć
to ryzyko.
9. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
V INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Strefy startu i mety będą zlokalizowane na terenie zalewu w Radłowie i będą oznakowane.
2. Strefa zmian zlokalizowana będzie na terenie ww. zalewu. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego zostawienia
i odebrania roweru, w strefie znajdować się mogą tylko zawodnicy z numerami startowymi.
3. Trasy będą oznakowane, zabezpieczone przez sędziów, ratowników medycznych, WOPR, OSP oraz obsługę techniczną
zawodów.
4. Na każdej pętli trasy biegowej i kolarskiej zlokalizowane będą punkty żywieniowe zaopatrzone w wodę.
5. Na obu dystansach przewidziane są starty indywidualne i sztafety (3 zawodników: pływak, rowerzysta, biegacz)
6. Drużyny (sztafety) mogą być mieszane, czyli składające się z różnych płci zawodników, w dowolnej kombinacji
nieprzekraczającej trzech zawodników z drużyny. Przy rejestracji należy podać kolejność startu zawodników. Zawodnicy
będą się wymieniać w strefie zmian poprzez przykazanie następnemu zawodnikowi z drużyny chipa. Dokładnych instrukcji
udzieli sędzia główny na odprawie przed startem.
7. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnicy nie zostaną ujęci w klasyfikacji triathlonu.
8. W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia limitu czasowego.
9. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania
i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych
z Triathlon Radłów pod groźbą dyskwalifikacji.
VIPOMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu obsługiwany będzie przez firmę TIMEKEEPER www.timekeeper.pl
2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.triathlonradlow.ploraz www.timekeeper.pl
3. Pomiar czasu będzie elektroniczny, tj. z wykorzystaniem chipów. Chip należy umieścić na kostce. Winien być tam
umieszczony od momentu przekroczenia linii startu do zakończenia zawodów.
4. Brak odnotowania obecności na punktach pomiaru czasu może skutkować dyskwalifikacją.
5. Zawodnik ma obowiązek oddania po zakończeniu zawodów w momencie odbioru roweru ze strefy zmian chipa. W przypadku
zagubienia lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 50 zł pod rygorem
dyskwalifikacji.
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VII TERMIN, MIEJSCE, LIMIT ZAWODNIKÓW, DYSTANS, TRASA
MIEJSCE:
RADŁÓW, 33-130
woj. małopolskie
LIMIT
ZAWODNIKÓW

9.07.2022 SPRINT

10.07.2022 ¼ IM

200 indywidualnych
15 sztafet

300 indywidualnych
15 sztafet

750 m
•
•
•

PŁYWANIE

ROWER

BIEG

950 m
start z brzegu
•
start z brzegu
start wspólny
•
start wspólny
limit czasu na ukończenie pływania
•
limit czasu na ukończenie pływania
- 40 minut
- 45 minut
➢ Każdy zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie
startowym.
➢ Spodziewana temperatura wody ok. 21°C. Głębokość jeziora do 20m. Zalecany start w piankach. Przy
temperaturze wody poniżej 16 °C pianki triathlonowe będą obowiązkowe
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startów.
20 km
45 km
•
2 pętle
•
2 pętle
•
z draftingiem
•
bez draftingu
•
niedozwolone rowery do jazdy na czas
•
dozwolone rowery do jazdy na czas
i kierownice triathlonowe
i kierownice triathlonowe
•
numer startowy umieszczony pod
•
numer startowy umieszczony pod
siodełkiem oraz na kasku
siodełkiem oraz na kasku
•
limit czasu ukończenia pływania i jazdy
•
limit czasu ukończenia pływania i jazdy
rowerem – 2 godziny
rowerem – 3 godziny
➢ Trasa drogą publiczną w ruchu zamkniętym. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej.
Zawodnicystosują się do zasad ruchu drogowego (czy na pewno?). Przewyższenie na jednej pętli – 10
m.
➢ Organizator nie odpowiada za stan sprzętu (roweru) wykorzystywanego przez zawodnika.
➢ Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwie umieszczony rower lub rzeczy w strefie
zmian. Każdy zawodnik ma obowiązek prawidłowo zawiesić rower oraz właściwie umieścić rzeczy
w koszyku pod groźbą kary czasowej ustalonej przez sędziego głównego.
➢ Zawodnik nie ma prawa ingerować w sprzęt innego zawodnika.
5 km
10,5 km
•
2 pętle
•
4 pętle
•
bieg o charakterze crossowym
•
bieg o charakterze crossowym
•
numer startowy umieszczony na pasie
•
numer startowy umieszczony na pasie
z przodu
z przodu
•
limit ukończenia zawodów – 3 godziny
•
limit ukończenia zawodów – 4 godziny
➢ Trasa zróżnicowana z przewagą nawierzchni asfaltowej.
➢ Każdy z zawodników powinien posiadać własny pasek startowy na numer.

VIII RUCH DROGOWY
1.
2.
3.
4.

Zawody Triathlon Radłów będą odbywać się przy zamkniętym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych
trasa będzie zabezpieczona przez Policję oraz służby Organizatora.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych
czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów
ruchu drogowego
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.

IX ZAPISY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zgłoszenia do Triathlon Radłów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej https://timekeeper.pl/ .
UWAGA! Wypełnienie formularza rejestracyjnego wiąże się z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
O terminie zgłoszenia i wysokości opłaty startowej decyduje data wpływu opłaty startowej na konto organizatora poprzez
serwis transakcyjny zapewniony przez Timekeeper.
Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
Ostateczne zamknięcie zapisów nastąpi 30czerwca 2022 r. o godz. 23:59. Wszystkie dane podawane w płatnościach są
wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
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8.

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: marta@triathlonradlow.pl. Wysokość zwrotu opłaty startowej
uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
➢ rezygnacja do 31.05.2021 r.- zwrot 50% opłaty startowej;
➢ rezygnacja od 1.06.2021 r. - opłata startowa nie będzie zwracana.
9. Obowiązek wystawiania faktur zawodnikom za dokonanie opłat startowych za udział w Zawodach, dokonywanych za
pośrednictwem platformy internetowej https://timekeeper.pl/ spoczywa na właścicielu platformy https://timekeeper.pl/
(biuro@timekeeper.pl).
10. W przypadku opłat startowych dokonywanych bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora (po dokonaniu
wcześniejszych ustaleń w tym zakresie), Organizator wystawia potwierdzenie wpłaty, które przesyłane będzie zawodnikom za
pośrednictwem poczty elektronicznej (stowarzyszenie@amos.org.pl), w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty
startowej na rachunku bankowym Organizatora. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na
wystawienie i przesłanie rachunku w formie elektronicznej przez Organizatora, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
X OPŁATY STARTOWE

SPRINT- STARTY INDYWIDUALNE
do 30.04.2022
199 zł

1-31.05.2022
249 zł

do 30.04.2022
390 zł

1-31.05.2022
510 zł

do 30.04.2022
249 zł

1-31.05.2022
299 zł

do 30.04.2022
510 zł

1-31.05.2022
600 zł

1-30.06.2022
299 zł
SPRINT- SZTAFETY
1-30.06.2022
600 zł

1-9.07.2022
BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI

1-9.07.2022
BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI

1/4 IM - STARTY INDYWIDUALNE
1/4

1-30.06.2022
349 zł
IM- SZTAFETY
1-30.06.2022
900 zł

1-10.07.2022
BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI

1-10.07.2022
BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI

XI PAKIET STARTOWY
1.

2.
3.
4.

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
• oznakowaną trasę Triathlon Radłów,
• system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów,
• nadzór licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Triathlonu na trasie zawodów,
• numery startowe,
• czepek,
• bufety z napojami na trasie,
• posiłek regeneracyjny po imprezie,
• zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem),
• profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
• pamiątkowy medal po przekroczeniu mety.
Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu
tożsamości ze zdjęciem.
Zawodnicyzobligowani są do samodzielnego odebrania pakietu we wskazanych godzinach.
Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane
w późniejszym terminie.

XIIKLASYFIKACJE, KATEGORIE WIEKOWE, NAGRODY

KATEGORIE WIEKOWE
OPEN KOBIETY
OPEN MĘŻCZYŹNI

SPRINT
NAGRODY
I - III miejsce
- pamiątkowe statuetki*
I - III miejsce
- pamiątkowe statuetki*

K16, M16 (16-29 lat)
K30, M30 (30-39 lat)
K40, M40 (40-49 lat)
K50, M50 (50-59 lat)
K60, M60 (60 lat i więcej)* *

KATEGORIE WIEKOWE
OPEN KOBIETY
OPEN MĘŻCZYŹNI

¼ IM
NAGRODY
I - III miejsce
- pamiątkowe statuetki*
I - III miejsce
- pamiątkowe statuetki*

K18, M18 (18-29 lat)
Zdobywcy miejsc I-III w
kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn otrzymają
pamiątkowe statuetki

K30, M30 (30-39 lat)
K40, M40 (40-49 lat)
K50, M50 (50-59 lat)

Zdobywcy miejsc I-III w
kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn otrzymają
pamiątkowe statuetki

K60, M60 (60 lat i więcej)* *
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* dopuszczamy możliwość pojawienia się nagród finansowych w sytuacji pozyskania dodatkowych środków pieniężnych od
sponsorów, będziemy o tym informować.
**W przypadku, gdy w kategorii K60 i M60 zostanie zapisanych mniej niż 4 zawodników, zostaną oni sklasyfikowani w kategorii
K50 i M50.

1.
2.
3.
4.

SZTAFETY SPRINT

SZTAFETY ¼ IM

KLASYFIKACJA OPEN
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji open sztafet otrzymają
pamiątkowe dyplomy

KLASYFIKACJA OPEN
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji open sztafet otrzymają
pamiątkowe dyplomy

Statuetki i dyplomy można odebrać tylko podczas ceremonii wręczenia nagród przez osobę nagradzaną lub osobę
upoważnioną z pisemnym upoważnieniem od osoby nagrodzonej. Statuetki nieodebrane nie będą wysyłane.
Nagrody finansowe będę przesyłane przelewem na wskazany przez zawodnika numer rachunku bankowego.
Nagrody nie dublują się tzn. jeżeli zawodnik/zawodniczka będzie laureatem kategorii open nie przysługuje mu/jej nagroda
w kategorii wiekowej i nie zostaje uwzględniony w tej klasyfikacji jako laureat. Nagroda ta w kategorii wiekowej staje się
„wolna” i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Zgodnie z przyjętą zasadą „wolna” nagroda w kategorii wiekowej jest przenoszona na kolejnego zawodnika z listy
sklasyfikowanych zawodników.

XIII ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW*
BIURO ZAWODÓW MIEŚCI SIĘ W „GREEN BAR” NA TERENIE ZALEWU W RADŁOWIE
PIĄTEK, 8.07.2022
17:00-19:00
wydawanie pakietów startowych na oba dystanse – biuro zawodów Green Bar
SOBOTA, 9.07.2022
8:00 - 10:00
wydawanie pakietów startowych dla dystansu SPRINT - biuro zawodów Green Bar
8:00 – 10:00
10:00 – 16:00
8:30 - 10:30
10.30
10.40
11:00
~12:30 – 15:30
14:00
14.00 – 15.30
8:00 - 10:00

wydawanie pakietów startowych dla dystansu SPRINT - biuro zawodów Green Bar
wydawanie pakietów startowych dla dystansu 1/4IM - biuro zawodów Green Bar
wprowadzenie rowerów do strefy zmian
Odprawa techniczna – okolice startu - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Rozgrzewka – okolice startu
START (indywidualne i sztafety)
wydawanie rowerów ze strefy zmian rozpoczniemy, gdy ostatni zawodnik wybiegnie na trasę biegową
zamknięcie trasy zgodnie z limitem czasowym ustalonym w Regulaminie trasa zostanie zamknięta wcześniej wraz z dotarciem na metę ostatniego zawodnika.
ceremonia wręczenia nagród
NIEDZIELA, 10.07.2022
wydawanie pakietów startowych - biuro zawodów Green Bar

8:00 - 10:30
10.30
10.40
11:00
~13:30 – 16:30
15:00

wprowadzenie rowerów do strefy zmian
Odprawa techniczna – okolice startu - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Rozgrzewka – okolice startu
START (indywidualne i sztafety)
wydawanie rowerów ze strefy zmian rozpoczniemy, gdy ostatni zawodnik wybiegnie na trasę biegową
zamknięcie trasy zgodnie z limitem czasowym ustalonym w Regulaminie trasa zostanie zamknięta wcześniej wraz z dotarciem na metę ostatniego zawodnika.
15.00 – 16.30
ceremonia wręczenia nagród
*Aktualizacja programu zawodów zostanie opublikowany na stronie www.triathlonradlow.pl do 30.06.2022r.
XIV PROTESTY I REKLAMACJE
1.

2.
3.

Protest na piśmie w zakresie niezgodnego z przepisami zachowania współzawodników, niespełnienia warunków przepisów
w innych sprawach związanych z zawodami lub decyzji sędziów może zostać złożony do 15 min. od zakończenia zawodów
(wbiegnięcia ostatniego zawodnika) u sędziego głównego. Protesty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Triathlon Radłów, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres
Organizatora lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@triathlonradlow.pl
Reklamacje dotyczące Triathlon Radłów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Triathlon Radłów będzie ostateczna.

XV KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS
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ul. Bartosza Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów
NIP: 8733251340, (dalej „AMOS”), Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
AMOS, ul. Bartosza Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów, NIP: 8733251340
2.Telefoniczny kontakt z AMOS jest możliwy pod numerem telefonu: 784 599 477, adres e-mail AMOS: marta@triathlonradlow.pl
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia AMOS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zawodników;
b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
c) przygotowania i wydania pakietów startowych;
d) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
e) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
f) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dyscyplin i wywieszenia list w Biurze Zawodów;
g) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie
społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;
h) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
i) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dyscyplin, w celu przeprowadzenia
prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;
j) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dyscypliny w Biurze Zawodów;
k) w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem AMOS umieszczenie danych na listach
hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje AMOS w celu organizacji.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez AMOS przez który rozumieć
należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych AMOS.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy AMOS;
b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych
biegów;
d) wolontariusze AMOS;
e) firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z AMOS przy organizacji;
f) hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje AMOS w celu organizacji;
g) AMOS pozostali zawodnicyorganizowanych zawodów;
h) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
i) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru
czasu;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do
danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania,
w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem przez AMOS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AMOS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
12. AMOS nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski
Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez AMOS prosimy o kontakt pod adresem
mailowymmarta@triathlonradlow.pl
XVI USTALENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dokonując zgłoszenia na Triathlon Radłów, zawodnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmodyfikowania imprezy bez podawania przyczyn. W przypadku braku
możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), etap pływacki zostanie odwołany.
Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich zawodników
o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem. Nieobecność na odprawie technicznej
nie zwalnia zawodnika od podporządkowania się do zasad wprowadzanych na tej odprawie.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we własnym
zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i powrotu
z nich.
Zabrania się startu pod wpływem alkoholu i środków dopingujących oraz psychoaktywnych.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
Organizator zapewnia depozyt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika
imprezy.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie
ponoszą odpowiedzialności względem zawodników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po wyścigu.
Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.
W przypadku siły wyższej rozumianej jako m.in. powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.,
konflikt zbrojny, strajki i rozruchy, atak terrorystyczny Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i
przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
Przeczytaj uważnie. Niniejsza sekcja dotycząca zwolnień i odszkodowań zawiera zrzeczenie się określonych praw.
Każdy zawodnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z udziałem w
Zawodach i zgadza się, co następuje:
Aby zwolnić od odpowiedzialności i nie pozwać Organizatora, żadnej federacji lub organu sankcjonującego wyścigi,
sponsorów, organizatorów wydarzeń, producentów wydarzeń, dyrektorów wyścigów, urzędników, pracowników imprezy,
reklamodawców, administratorów, kontrahentów, dostawców, zawodnicy, wolontariusze i wszyscy właściciele nieruchomości
oraz organy państwowe, miejskie, powiatowe i inne organy rządowe lub agencje miejskie, których majątek lub personel jest
wykorzystywany lub w jakikolwiek sposób pomagają w miejscach, w których odbywają się zawody(indywidualnie i zbiorowo
określane w niniejszym formularzu jako „Strony Zwolnione”),
w odniesieniu do wszelkich roszczeń, zobowiązań, pozwów lub wydatków (w tym opłat i kosztów obsługi prawnej,zwanych
łącznie w niniejszym formularzu „roszczeniem” lub „roszczeniami”) za wszelkie obrażenia, szkody, śmierć, utraconą
własność, skradzioną własność, zbytą własność lub inne straty w jakikolwiek sposób związane z rejestracją zawodnika lub
udziałem w zawodach, w tym korzystaniem z jakiegokolwiek sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń, niezależnie od przyczyny;
zaniedbanie, pasywne lub aktywne Zwolnionych Stron; lub każde naruszenie przez Zwolnione Strony obowiązku
ustawowego;
zawodnik rozumie, że zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie może mieć wobec Zwolnionych Stron, i zgadza się, że ani
zawodnik, ani jego spadkobiercy, cesjonariusze lub beneficjenci, ani nikt inny działający w jego imieniu, nie złoży roszczenia
przeciwko Zwolnionym Stronom o wszelkie szkody lub inne straty zawodnika.
Zawodnik udziela Organizatorowi i podmiotom stowarzyszonym, wyznaczonym, cesjonariuszom i sponsorom prawa
i zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub w inny sposób przechwytywanie w dowolnym nośniku nazwy, obrazu,
głosu, oświadczenia pisemnego, fotografii, podczas działań lub w inny sposób, bez wynagrodzenia, do użytku w dowolnym
celu i na dowolnym nośniku na całym świecie bezterminowo (w tymdo wykorzystania w transmisjach, fotografiach,
publikacjach, podcastach, webcastach, filmach, broszurach, płytach CD, DVD, witrynach internetowych, telewizji lub we
wszelkich powiązanych materiałach komercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, reklamowych lub promocyjnych).
Zawodnik rozumie, że wszelkie prawa do utworów powstałych w związku z jego uczestnictwem w zawodach będą
własnością Organizatora, jego cesjonariuszy lub osób przez niego wyznaczonych, a zawodnik zrzeka się wszelkich praw do
ich kontroli lub zatwierdzania. Zawodnik rozumie i zgadza się, że jego imię, numer startowy i wyniki wyścigu będą dostępne
publicznie podczas i po ukończeniu zawodów.

17. Zapisując się na zawody zawodnik/zawodnik oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów
i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie
18. W kwestiach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
19. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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