
REGULAMIN
MotoPoligon Rędziny 2021

1. CEL IMPREZY

- promowanie Gminy Rędziny
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku,
rekreacji i dobrej zabawy.

2. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, Gmina Rędziny,  Stowarzyszenie 
Motocyklowe PANDA RACING

3. DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU
  
Termin zawodów : 27 czerwca 2021 r.

Miejsce startu – Rudniki k/Częstochowy, ul. Ogrodowa ( Pumptrack ), Gmina
Rędziny

Impreza składa się z dwóch części:
 
-  BIEG SURVIVALOWY 
-  MOTOCYKLOWA „JAZDA KONKURSOWA”  pod patronatem wójta Gminy 
Rędziny

4. BIURO ZAWODÓW

- Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 8.30, mieścić się 
będzie przy pumptracku w Rudnikach, ul. Ogrodowa

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby w wieku od 
3 lat do 60 +
-  w przedziale wiekowym 3 – 17 lat konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych
-  poniżej 15 roku życia start tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych

Uczestnikiem imprezy może być osoba, która dokona zapisu w jednej z 
proponowanych przez organizatora opcji i w dniu zawodów przed startem odbierze w
Biurze Zawodów numer startowy oraz w przypadku Motocyklowej jazdy konkursowej 
dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne
dokumenty wymagane przez organizatora (np. zgoda rodziców w przypadku osób 
niepełnoletnich itp.) 
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w dniu imprezy w Biurze Zawodów



Rejestracja zawodników :
- elektroniczna na stronie www.zmierzymyczas.pl , zgłoszenie internetowe możliwe 
jest do 25 czerwca 2021 roku.
- osobista w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach (ul. Mickiewicza 7), możliwa do 
25 czerwca 2021 roku 
- osobista w dniu imprezy w Biurze Zawodów od godziny 8.30. W tym przypadku 
rejestracja każdej kategorii kończy się pół godziny przez jej startem

6. KATEGORIE  / TRASA I DYSTANS

Kategorie biegu survivalowego:

A. Dzieci i młodzież (dziewczyny i chłopaki):

 kat I -    wiek 3 - 5 lat
 kat II -   wiek 6 - 8 lat
 kat III -  wiek 9 - 11 lat
 kat IV -  wiek 12 - 13 lat
 kat V -   wiek 14 – 16 lat

Długość trasy ok. 800 m.
Trasa wiedzie torem z przeszkodami przystosowanymi stopniem trudności 
do możliwości dzieci i młodzieży. Trasa jest otaśmowana na całej długości.

B. Kategoria Open:
 
Kobiety i mężczyźni rocznik 2004 i starsi (wiek 17+)

Dystans biegu: ok. 5 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostaną wyznaczone 
na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy będzie 
uzależniona od panujących warunków atmosferycznych

Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień 
trudności uzależniona jest od kategorii wiekowej uczestników. 
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: 
- naturalne np. błoto wzniesienia drzewa, doły itp.
- sztuczne np. ściany, zasieki, zbiorniki z wodą itp.

Za niepokonanie przeszkody dopuszcza się wykonanie karnej serii pompek (ilość w 
zależności od trudności przeszkody).

Klasy motorowe:

 Klasa I – Junior wiek 16-21 lat
 Klasa II - Kobiety
 Klasa III -  S1 22- 30 roku życia
 Klasa IV S2 31-40 rok życia
 Klasa V Masters – 40+ 



Do zapisów w klasie liczy się wiek kalendarzowy. Przykład: jeżeli ktoś urodził się w 
roku 2000 sklasyfikowany jest w grupie Junior. Urodzeni w roku 1999 klasyfikowani 
są do grupy S1.

7. OPŁATA STARTOWA

Bieg survivalowy – brak opłaty

Motocyklowa „Jazda konkursowa” :  opłata startowa w kwocie 100 zł  może zostać 
uiszczona podczas rejestracji do zawodów ( gotówka) 
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

8. POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE

Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu zawodników. Początek
pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodników niezależnie od miejsca 
zajmowanego przez zawodnika na starcie. 
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować czas przybycia poszczególnych 
zawodników na metę w poszczególnej kategorii.

Limit czasu na pokonanie 5 km. trasy biegowej to 45 minut. Po upływie tego czasu 
zawodnik nie będzie klasyfikowany.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy zawodów otrzymują:

- pakiet startowy : woda, baton, koszulka 
- puchary dla zwycięzców
- medal pamiątkowy dla każdego dziecka
- zabezpieczenie medyczne

10. NAGRODY

Podczas zawodów nagradzane będą pierwsze trzy miejsca we wszystkich 
kategoriach wiekowych w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn.

Wszystkie dzieci na linii mety otrzymają pamiątkowy medal 

11  . PROGRAM ZAWODÓW  

Bieg survivalowy – początek o godzinie 10.00

Odprawa techniczna na linii startu 5 minut przed każdym startem 



Kolejność startów:

Dzieci i młodzież:

kat V  -  wiek 14 - 16 lat start godzina 10.00
kat IV -  wiek 12 - 13 lat start godzina 10.20
kat III -  wiek 9 - 11 lat start godzina 10.40
kat II  -  wiek 6 - 8 lat start godzina 11.00
kat I   -  wiek 3 - 5 lat start godzina 11.20

Kategoria Open

Start godzina 11.30

Wyniki i rozdanie nagród w biegu survivalowym o godzinie 13.30

Jazdy konkursowe motocykli – początek startów godzina 15.00

Kolejność startów:

1) Klasa S1
2) Klasa S2
3) Klasa Masters
4) Klasa Junior, Kobiety

Starty odbywają się według klas w odstępie 60 sekund.

Biegi trwają 1 x 60 minut.

12. SZCZEGÓŁY

- Zawody zostaną przeprowadzone na terenie nieczynnego
kamieniołomu Lipówka w Rudnikach i na terenie obok pumptracka wzdłuż DK91 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.

- Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe
lub inne służby.

- Zawodnicy będą stratować pojedynczo w minutowych odstępach czasowych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu,
o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. 
O ustawieniu na starcie zdecyduje przedstawiciel Organizatora

- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz do zachowania zasad fair play oraz stosowania się do 
obostrzeń sanitarnych



- Ze względu na charakter zawodów, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem 
otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki 
atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu. Odpowiedzialność za
powstałe urazy ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na 
własną odpowiedzialność.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, 
agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także
podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 
pozostałych Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo 
żądania zwrotu wpisowego.

- Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z 
trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, 
natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie
mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane
będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie zawodów.

14. INFORMACJE KOŃCOWE

- Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody 
wyrządzone przez siebie.

- Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich 
wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 
porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z
odpowiedzialności.

- Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w
w/ w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania 
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie 
zawodów lub w Biurze Zawodów.

- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu 
zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w 
zawodach.



- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.

- Organizator, i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 
uczestników imprezy.

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy 
w Rędzinach oraz Gminny Ośrodek Kultury- Gminną Bibliotekę w Rędzinach oraz 
firmę zmierzymyczs.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio 
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie

- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio 
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

- Odmowa zawodnika na publikacje jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest 
równoznaczna z brakiem prawa do udziału w Zawodach.

- W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia
będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji 
Fair Play.

W trakcie imprezy dostępny jest numer alarmowy organizatora: 692 485 436



INFORMACJA RODO
Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, iż: 

       Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z
siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl
2.  Na  podstawie  obowiązujących  przepisów  administrator  wyznaczył  inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem  danych:  pisemnie  na  adres  naszej  siedziby  lub  poprzez  e-mail:
dagmarakubat@poczta.onet.pl  

       Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO 
- realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
-  w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na  podstawie udzielonej  przez
Państwa  dobrowolnej  zgody,  w  zakresie  i  celu  określonym  w  treści  zgody,  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

     Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na
podstawie  Ustawy  z  dnia  14  lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i
archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy -
dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku
lub usługi 

      Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane
dotyczą informację, czy podanie danych     osobowych jest wymogiem ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

             Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu
niż pierwotny cel przetwarzania

      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
-  osoby  upoważnione  przez  administratora  do  przetwarzania  danych  w  ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych 
- podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie
czynności,  z  którymi  wiąże  się  konieczność  przetwarzania  danych  (podmioty
przetwarzające) 

       Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej  dobrowolnej  zgody,  posiadają  Państwo prawo do cofnięcia  tej  zgody w



dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

       Przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego
przestrzeganie  przepisów ochrony danych osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych 

       Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych 

             Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie stosuje profilowania



………………………………………………………..                                                      Rudniki, 27.06.2021r.
imię, nazwisko prawnego opiekuna

………………………………………………………..
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jestem prawnym 

opiekunem..............................................................................................................................
(imię, nazwisko dziecka)

i wyrażam zgodę na start dziecka w imprezie MotoPoligon Rędziny 2021, który odbędzie się 
w dniu 27.06.2021r. (niedziela) w Rudnikach. Jednocześnie oświadczam, iż stan zdrowia 
mojego dziecka jest mi znany i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu.
Przyjmuję również do wiadomości, iż organizator nie zabezpiecza opieki dla niepełnoletnich 
zawodników startujących w wyścigu.

                                                                                      ………………………………………………………………..
                                                                                                           Czytelny podpis prawnego opiekuna

Na podstawie niniejszego oświadczenia uczestnik otrzymuje nr startowy w Biurze Zawodów


