
Klub Kolarski MajBike

ul. Śląska 3/11, 84-230 Rumia
R E G O N : 521293020, N I P: 5882477881

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWEGO
“MAJBIKE EVERESTING 2022”

1. CEL WYDARZENIA

Organizacji wydarzenia “MajBike Everesting 2022” (dalej Everesting, Wydarzenie) przyświecają następujące

cele:

- Popularyzacja kolarstwa górskiego i maratonów rowerowych,

- Promowanie turystyki rowerowej w Polsce,

- Promowanie regionalnych szlaków i atrakcji turystycznych Pomorza,

- Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,

- Aktywizacja dorosłych, dzieci i młodzieży,

2. DANE ORGANIZATORA

Organizatorem „MajBike Everesting 2022” jest Stowarzyszenie Klub Kolarski MajBike.

- Klub Kolarski MajBike. z siedzibą w Rumi, ul. Śląska 3/11, 84-230 Rumia, NIP 5882477881, REGON:

521293020

- E-mail: kontakt@majbike.com

- Strona internetowa wydarzenia: http://majbike.com

- Strona internetowa organizatora: http://majbike.com

- Numer konta bankowego: 20 1090 1102 0000 0001 4981 3042 (Santander Bank Polska)

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

2. Każdy uczestnik zawodów obliguje się do podpisania listy startowej w dniu Wydarzenia.

3. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

a. Zarejestruje swoje uczestnictwo w zawodach korzystając z internetowego formularza

zgłoszeniowego i dokona wymaganej opłaty startowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem

zawodów.

b. Zarejestruje swoje uczestnictwo w Wydarzeniu w dniu organizacji Wydarzenia zgłaszając się

osobiście do Organizatora i zapoznając się z regulaminem

c. Podpiszę listę startową przed startem i odbierze numer startowy

4. Uczestnik biorący udział w organizacji zawodów powinien być wyposażony w sprawny technicznie

rower, napędzany wyłącznie siłą mechaniczną (zabrania się korzystania z rowerów w jakimkolwiek

stopniu wspomaganych elektrycznie). Rower powinien umożliwiać bezpieczny udział w zawodach.

5. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach korzystając w czasie

jazdy z kasku rowerowego.

6. Zawody mają charakter otwarty, co oznacza, że prawo do wzięcia udziału w zawodach mają wszystkie

osoby, które spełniają warunki opisane w niniejszym regulaminie. Amatorzy oraz zawodnicy z licencją

PZKol.

7. W celu przystąpienia do udziału zawodach wymagane jest zapoznanie się z treścią niniejszego

regulaminu. Uczestnik biorący udział w zawodach potwierdza, że zna treść niniejszego regulaminu,

która została przez niego zaakceptowana.

8. Udział zawodnika w Wydarzeniu jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia wymaganej przez
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Organizatora opłaty startowej.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) nie jest zapewnione

przez organizatora. Każdy uczestnik może zapewnić sobie tego typu dodatkowe ubezpieczenie w
sposób indywidualny.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym naruszenie zdrowia czy życia uczestnika,
które wynikać będzie z jego brawurowej jazdy, niezachowania wymaganych warunków bezpieczeństwa,
w tym zaniechania jazdy w sprzęcie zapewniającym należytą ochronę (w tym kask).

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników Wydarzenia,
wynikające z naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zły stan sprzętu wykorzystywanego przez indywidualnych
uczestników, obejmującego: rower, kask i inne sprzęty techniczne, w tym sprzęty zapewniające
odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem przez zawodnika ze
sprzętu nie zapewniającego należytego poziomu ochrony.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników, które będzie im towarzyszyć w czasie
udziału w imprezie sportowej, ani za mienie osób nie uczestniczących bezpośrednio w zawodach w
charakterze zawodników, w tym osób uczestniczących w imprezie m.in. w charakterze kibiców czy osób
towarzyszących.

7. Każdy uczestnik biorący udział w Wydarzeniu startuje na własną odpowiedzialność.
8. W czasie organizacji Wydarzenia wymagane jest zachowanie bezpieczeństwa względem siebie jak i

wszystkich pozostałych uczestników, w tym osób towarzyszących w charakterze kibiców.
9. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i

organizacją Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki,
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
wydarzeniu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i
prawną za wyrządzone szkody.

4. OPŁATY STARTOWE I REZYGNACJE

1. Zawodnicy, biorący indywidualny udział w zawodach w celu przystąpienia do udziału w Wydarzeniu są

zobowiązani do uiszczenia opłaty startowej, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

2. Osoby indywidualne zgłaszające swój udział w organizacji zawodów dokonują uiszczenia opłaty

startowej poprzez system płatności elektronicznych w systemie zapisów na stronie

https://zapisyonline.pl/zawody/599,majbike-everesting-majbike-everesting-2022 obsługiwanej

przez zewnętrznego agenta rozliczeniowego (Blue Media).

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu wiąże się z możliwością dokonania zwrotu (80%) uiszczonej

opłaty. Zgłoszenie rezygnacji powinno nastąpić jednak nie później niż do 7 dni poprzedzających dzień

Wydarzenia.

4. HARMONOGRAM WYDARZENIA

18.06.2022

00:00 - rozpoczęcie Wydarzenia, wydawanie numerów startowych

08:00 - wydawanie pierwszego ciepłego posiłku

14:00 - wydawanie drugiego ciepłego posiłku

20:00 - wydawanie trzeciego ciepłego posiłku

23:59 - zakończenie Wydarzenia, zamknięcie bufetu i strefy kibica
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5. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy Wydarzenia ramach uiszczonej opłaty startowej otrzymują:

- indywidualny numer startowy,

- dostęp do zaopatrzonego bufetu w strefie kibica (woda, napoje izotoniczne, owoce, czekolada,

drożdżówki, bułki)

- 3 ciepłe posiłki serwowane w trakcie Wydarzenia
- możliwość skorzystania z dostępnych narzędzi serwisowych,

- koszulka kolarska finishera dla osób, które ukończą Everesting Classic lub Everesting 10k,

- foto i video relację z zawodów,

- przygotowaną i w pełni oznaczoną trasę,

- inne świadczenia w miarę możliwości Organizatora,

6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie względem zarówno innych uczestników, jak również

organizatora i podmiotów niepowiązanych, w tym za szkody wywołane na terenach, na których odbywać

się będą zawody.

2. Każdy uczestnik, który przystępuje do Wydarzenia, powinien uprzednio zweryfikować, czy stan jego

zdrowia pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zawodach.

3. Uczestnik zobowiązuje się do:

a. Zapoznania z regulaminem Wydarzenia
b. Przestrzegania niniejszego regulaminu

c. Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

d. Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy

e. Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie

f. Zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa względem siebie i innych uczestników, w

tym nie wnoszenia i nie posługiwania się na terenie zawodów przedmiotami lub narzędziami,

które są powszechnie uznawane za niebezpieczne

g. Nienaruszalności terenu i roślinności

h. Uczestnictwa w zawodach w stanie trzeźwym (zabronione jest startowanie w zawodach w

stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających)

i. Kulturalnego zachowywania się, w tym poszanowania dla innych uczestników i kibiców

j. Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy, bez wykorzystywania środków wspomagających

(m.in. elektrycznego napędu)

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia i zgłaszając swoje uczestnictwo oświadcza, że jest zdolny

do udziału w Wydarzeniu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go

z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza także, że zapoznał się z

regulaminem Wydarzenia i akceptuje jego treść.

5. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu w trakcie jego trwania powinien niezwłocznie

zgłosić ten fakt Organizatorowi.

6. Zawodnicy są zobowiązani do poszanowania środowiska naturalnego. Zabronione jest zanieczyszczanie

trasy wyścigu i terenu, na którym odbywać się będą zawody. Organizator wyznaczy specjalne strefy, w

tym strefę bufetową, na której będzie można spożywać posiłki i pozbywać się odpadków.



7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@majbike.com, strony

internetowej http://majbike.com oraz wszystkich innych kanałów komunikacji wymienionych na podanych

stronach (kontakt telefoniczny,mailowy, pocztowy).

8. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w Wydarzeniu wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na

stronie internetowej https://zapisyonline.pl/zawody/599,majbike-everesting-majbike-everesting-2022

podając swoje dane osobowe.

2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

3. W odniesieniu do podanych danych Organizator pełni rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany podanych

przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia.

Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na adres organizatora tj.

kontakt@majbike.com

5. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed momentem

żądania ich usunięcia.

6. Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na temat

przebiegu i organizacji Wydarzenia będą pojawiać się w prasie i mediach społecznościowych.

9. ZMIANY TREŚCI REGULAMINU

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień

niniejszego regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmiany postanowień regulaminu, na stronie http://majbike.com Organizator

zamieści informację o zmianie regulaminu, podając moment wejścia tej zmiany w życie.

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, również w przypadku ogłoszenia

zmiany treści regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2022 roku.

5. Regulamin jest możliwy do pobrania i odtworzenia za pośrednictwem strony

https://zapisyonline.pl/zawody/599,majbike-everesting-majbike-everesting-2022
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