
REGULAMIN   WYŚCIGU ROWEROWEGO

„Arena Bike Race”

w dniu  26 września 2021 r.
§  1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje podczas organizowanej imprezy, wyścigu rowerowego „Arena Bike Race”
odbywającego się w dniu 26.09.2021 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest MAOS
SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 37A oraz Arena Operator Sp. z
o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 59C.

2. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w przeprowadzanej imprezie oraz
stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem imprezy.

3. Wyścig rowerowy „Arena Bike Race” jest plenerową imprezą sportową przeznaczoną dla osób
pełnoletnich oraz osób małoletnich,  pozostających pod bezpośrednią opieką osób dorosłych.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.

5. Regulamin imprezy udostępniony jest podczas sprzedaży pakietów on-line poprzez aplikację ze
strony www.polishbiketour.pl oraz przy punkcie wydawania pakietów startowych.

§  2
Cele imprezy

Celem imprezy jest :
a. propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gliwic i okolic poprzez jazdę na

rowerze
b. popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
c. propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji
d. rozpowszechnianie informacji na temat wyścigów rowerowych organizowanych dla osób w

każdej grupie wiekowej

§ 3
Zakres obowiązków Organizatora,

odwołanie i zmiana programu imprezy

1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie osobie, która zakupiła pakiet startowy,
uczestnictwa w planowanym wyścigu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy.

2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi pakietu
startowego przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

3. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj.
ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające
przeprowadzenie imprezy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością



zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi lub mienia albo konieczności zapewnienia
niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich
okolicznościach w przypadku zmiany daty, miejsca posiadacz pakietu będzie miał prawo do jego
zwrotu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty na jaką pakiet opiewa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względów na panujący okres
epidemii, mając na względzie obowiązujące w dniu imprezy obostrzenia, zakazy i nakazy
związane z trwającą epidemią. W takim przypadku nabywcy pakietu startowego przysługuje
prawo zwrotu środków w wysokości 100% wartości pakietu bez roszczenia kosztów
dodatkowych.

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wyścigu po wcześniejszym zakupieniu pakietu
startowego nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na ten cel.

§  4
Informacje szczegółowe

1. Impreza jest plenerową imprezą o charakterze sportowym, płatną.
2. W imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, pozostające pod

bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
3. Podstawą uczestnictwa w imprezie jest zakup i posiadanie ważnego pakietu startowego.
4. Pakiet startowy upoważnia do jednorazowego udziału w danym wyścigu.
5. Organizator zapewnia pracowników ochrony oraz zabezpieczenie medyczne na trasie wyścigu.
6. W razie wypadku, zasłabnięcia osoby lub wystąpienia innych dolegliwości zdrowotnych, należy

zgłosić się do pracowników ochrony albo bezpośrednio do służb medycznych pełniących dyżur
na terenie  imprezy.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pomiędzy uczestnikami imprezy należy o tym
fakcie niezwłocznie poinformować pracowników ochrony, aby nie dopuścić do wystąpienia
zdarzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego albo mienia.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych osób, wszelkich urządzeń i
instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również innych
podmiotów oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

§ 5
Zakup i odbiór pakietów startowych i

warunki uczestnictwa

1. Zakup pakietów startowych odbywa się poprzez rejestrację i zgłoszenia on-line na stronie Polish
Bike Tour.

2. Ceny pakietów/biletów startowych
dzieci – 19,00 zł
wyścig na 21,4 km – 69,00 zł (dorośli), 49zł (dzieci i młodzież do 18 lat)
wyścig na 100km - 99,00zł

3. Odbiór pakietów startowych dla osób biorących udział w wyścigu na trasie o długości 100km w
Arenie Gliwice w godz. 7.30 - 8.45

4. Odbiór pakietów startowych dla osób biorących udział w wyścigu na trasie o długości 21km na
starcie.

5. Odbiór pakietów startowych dla dzieci biorących udział w wyścigach na trasie o długości od
100m do 1000m następuje w obiekcie Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50 w Gliwicach w dniu
26.09.2021 r. w godz. 12:00 – 13:00

6. Każdy uczestnik bierze udział w organizowanym wyścigu na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyścigu za pisemną zgodą rodziców lub pełnoletnich
opiekunów.



7. Każdy uczestnik przystępujący do wyścigu jest zobowiązany do posiadania sprawnego roweru
oraz kasku ochronnego.

§ 6
Termin, miejsce i harmonogram wyścigu

Wyścigi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w dniu 26 września 2021 r.
Uczestnicy wyścigu na długości 21km do miejsca startu dojeżdżają we własnym zakresie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami „Prawo o ruchu drogowym”.

godz. 9:00 – wyścig na 100km. Start/Meta przy Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50, Trasa wg pliku
gpx dostarczonego przez organizatora.
godz. 10:00 – wyścig na 21km. Start na wysokości Stacji Poboru Opłat Bojków. Dwie pętle przebiegające
drogą serwisową przy autostradzie A4. Meta na wysokości Stacji Poboru Opłat Bojków.

Wyścigi dla dzieci w dniu 26 września 2021 r. odbywać się będą na trasach o długości od 100m do
1000m, wyznaczonych wokół obiektu Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50 na drodze utwardzonej.
godz. 13:00 – wyścig dzieci w wieku do lat 4. Start przy obiekcie Arena Gliwice. Trasa wyznaczona na
drodze wokół obiektu.
godz. 14:00 – wyścig dzieci w wieku 5-6 lat. Start przy obiekcie Arena Gliwice. Trasa wyznaczona na
drodze wokół obiektu.
godz. 15:00 – wyścig dzieci w wieku 7-8 lat. Start przy obiekcie Arena Gliwice. Trasa wyznaczona na
drodze wokół obiektu.
godz. 16:00 – wyścig dzieci w wieku 9-10 lat. Start przy obiekcie Arena Gliwice. Trasa wyznaczona na
drodze wokół obiektu.
godz. 18:00 – zakończenie imprezy.

§  7
Zasady przeprowadzenia wyścigu

1. Wyścig rowerowy „Arena Bike Race” rozgrywany będzie na dystansach 21,4km oraz 49,6km
przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży.

2. Wyścig rowerowy na dystansach od 100m do 1000m dedykowany jest dla dzieci w kategoriach
wiekowych do lat 8.

3. Wszelkie spory dotyczące prowadzonych wyścigów na poszczególnych dystansach rozpatrywane
będą przez Komisję Sędziowską wraz z Organizatorem Zawodów.

4. Zwycięzcami poszczególnych wyścigów zostaną ogłoszone osoby, które to w najkrótszym czasie
pokonają wyznaczone trasy, stosując się przy tym i przestrzegając zapisów Regulaminu
wyścigów.

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest na trasie wyścigu do zachowania zgodnie z zasadami
fair-play.

6. Uczestnicy wyścigów zobowiązani są tego aby nie zanieczyszczać terenu, na którym odbywa się
impreza.

7. Powołana Komisja Sędziowska w przypadku naruszenia zapisów regulaminu może orzec wobec
uczestnika wyścigu karę upomnienia lub dyskwalifikacji.



§  8
Bezpieczeństwo imprezy

1. Ruch drogowy i poruszanie się po trasie wyścigu.
a. Impreza będzie odbywać się na terenie z ograniczonym ruchem drogowym.
b. Uczestnicy wyścigów muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze

możliwość wjechania na trasę pojazdów z dróg polnych lub leśnych znajdujących się w
obszarze trasy wyścigu.

c. Należy przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i stosować się do zasady ruchu
prawostronnego.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki zaistniałe na
trasie wyścigów.

e. W przypadku defektu roweru, wszelkie naprawy dokonywane są we własnym zakresie
przez uczestnika wyścigu, po uprzednim zjechaniu/zejściu na pobocze poza trasę
wyścigu.

f. Zabrania się blokowania i utrudniania w jakikolwiek inny sposób przejazdu zawodnikowi,
który wyprzedza innego uczestnika wyścigu.

g. Uczestnicy na całej trasie przejazdu zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności, aby nie doprowadzić do kolizji z innymi uczestnikami.

h. Na trasie wyścigu usytuowane będą punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego
wiązać się będzie z dyskwalifikacją uczestnika.

2. Organizator zabrania uczestnictwa w wyścigu osobom, które nie podporządkowują się
postanowieniom niniejszego regulaminu, swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla życia i
zdrowia swojego lub innych uczestników imprezy, a także stwarzają zagrożenie dla ładu i
porządku publicznego. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną
dopuszczone do rozpoczęcia wyścigu lub zostaną z niego wydalone, bez prawa żądania zwrotu
kosztów poniesionych na ten cel.

3. Zabrania się uczestnictwa w wyścigu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

4. Każdy uczestnik imprezy powinien zachowywać się zgodnie z prawem, aby nie stwarzać
zagrożenia dla siebie, innych osób oraz dla mienia. Jest zobowiązany stosować się do poleceń
pracowników ochrony wyścigu.

§  9
Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, które mogą zaistnieć podczas dojazdu
uczestników na wyznaczone miejsce startu  oraz w drodze powrotnej po zakończonym wyścigu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie, na
którym odbywa się impreza.

3. Każdy z uczestników powinien posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC).

§  10

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o
ochronie danych ), Arena Operator Sp. z o.o. informuje, że :



Administratorem danych osobowych, pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Arena Operator
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 59C w Gliwicach ( „Arena Gliwice” ).

Na czas trwania imprez przeprowadzanych w obiekcie Arena Gliwice, Administratorami danych stają się
podmioty organizujące daną imprezę. Pełną listę organizatorów imprez można znaleźć pod adresem
https://arenagliwice.com , lub bezpośrednio kontaktując się z Areną Gliwice.

System monitoringu zainstalowany jest na obiekcie Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50. Można z nami
kontaktować się e-mailowo oraz telefonicznie biuro@arenagliwice.com, 32 444-26-00.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych
osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 60 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz
ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce
Prywatności pod adresem www.arenagliwice.com

https://arenagliwice.com/
mailto:biuro@arenagliwice.com
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