
Regulamin Zawodów Rowerowych dla Dzieci 

Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki 2019 

 

Do startu w imprezie dopuszczane są dzieci w wieku do lat 14 pod stałą opieką 
rodziców lub opiekunów prawnych.  Start możliwy jest na dowolnym rowerze               
(bez wspomagania) oraz z obowiązkowym kaskiem rowerowym. 

1. CEL ZAWODÓW:  

- poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek,  

- połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,  

- wyłonienie najlepszych zawodników w zawodach, 

- promowanie sportu wśród najmłodszych. 

2. ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Gmina Głuszyca oraz Centrum Kultury – MBP                
w Głuszycy  

3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY  

Zawody Rowerowe dla Dzieci odbędą się przy zgłoszeniu ewentualnych chętnych           
w dniu 19.05.2019 na terenie miasteczka sportowego Wyścigu Grand Prix Głuszycy 
MTB Podziemia Osówki 2019 – boisko sportowe przy ul. Dolnej w Głuszycy, gdzie 
mieścić się będzie także biuro zawodów dla dzieci.  

4. ZAPISY  

 4. 1. Odbywać się będą w dniu zawodów w biurze zawodów dla dzieci w godzinach               
od 10:15 do 11:15 w miasteczku zawodów tj. na boisku sportowym przy ul. Dolnej            
w Głuszycy. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. Limit miejsc uczestników 
zawodów wynosi 100, decyduje kolejność zgłoszeń.  

4.2 Uwaga! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym 
oświadczają, że : 

- akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego 
przestrzegania, 
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez 
Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
- wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem,  
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio 
i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Grand Prix 
Głuszycy MTB Podziemia Osówki, 



 
4.3 Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe bezzwrotne stanowiące 
pamiątkę dla uczestnika zawodów.  

5.  KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:   

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na odpowiednie 
kategorie wiekowe. W poszczególnych kategoriach dzieci zostaną nagrodzone              
za zajęcie I, II i III miejsca. Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe 
medale. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ilości kategorii wiekowych      
w zależności od ilości uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe medali i pakiety startowe. 

6. DYSTANS ORAZ WYŚCIG  

Trasa Zawodów Rowerowych dla Dzieci znajdować się będzie na boisku 
sportowym przy u. Dolnej w Głuszycy. 

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci              
oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady 
deszczu, uciążliwy upał).  

Start Zawodów Rowerowych dla Dzieci przewidziany jest około godziny 11:30.             
Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym 
samym czasie główną imprezę), o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą                    
się z komunikatów speakera. 

7.  ZABRANIA SIĘ:  

- udziału dzieci bez kasków rowerowych, 

- udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych, 

- ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. 
popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych) 
  
- stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig. 

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu. 

 

 


