
REGULAMIN WYŚCIGÓW
VII MISTRZOSTW NA ROWERKACH BIEGOWYCH

ADECON CUP
12 czerwca 2021 r. 

1.Organizator:
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Wał Matejki 2, 62-000 Kalisz
przy współpracy:
Wielkopolskiego Związku Kolarskiego
Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
ADECON Sp. z o.o.

2.Cel zawodów:
- popularyzacja kolarstwa
- popularyzacja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia
- wzmocnienie organizmu dziecka, wytrzymałości, zapobieganie otyłości
  
3. Uczestnikiem może być dziecko w wieku od 2 do 7 lat, które zostanie zgłoszone 
przez rodzica lub prawnego opiekuna, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka 
w zawodach, wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu, 
oraz będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów.
Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż 
nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z
udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i 
wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.
Dziecko wyposażone musi być w kask sztywny. 

4.Biuro zawodów. Stadion Miejski Wał Matejki 2 – Namiot KTK przy bocznym boisku 
piłkarskim.
Biuro zawodów zlokalizowane w w/w miejscu, czynne w dniu zawodów od 13.00 do 
16:00.

5.Kategorie wiekowe, dzieci urodzone:
 01.01.2019 – 30.06.2019 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.07.2018 – 31.12.2018 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.01.2018 – 30.06.2018 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.07.2017 – 31.12.2017 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.01.2017 – 30.06.2017 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.07.2016 – 31.12.2016 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.01.2016 – 30.06.2016 (razem dziewczynki i chłopcy)
 01.07.2015 – 31.12.2015 (razem dziewczynki i chłopcy) - możliwość startu na 

tradycyjnych rowerkach dziecięcych. 
 01.01.2015 – 30.06.2015 (razem dziewczynki i chłopcy) - możliwość startu na 

tradycyjnych rowerkach dziecięcych. 
 01.07.2014 – 31.12.2014 (razem dziewczynki i chłopcy) - możliwość startu na 

tradycyjnych rowerkach dziecięcych. 
 01.01.2014 – 30.06.2014 (razem dziewczynki i chłopcy) – możliwość startu na 

tradycyjnych rowerkach dziecięcych. 



Trasa będzie oznakowana taśmami. 

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną pod adres: ktk.kalisz@wp.pl do dnia 
11.06.2021 r. na załączonych formularzach lub w dniu zawodów.

6.Godziny startów 12 czerwca 2021 roku
13.00–14.45 Rejestracja uczestników (przydzielenie numerów startowych), jazdy 
próbne po torze wyścigowym
15.00–15.45 Zawody w grupach wiekowych 

7.Nagrody VII Mistrzostwa na rowerkach biegowych ADECON CUP
medale pamiątkowe i certyfikaty uczestnictwa – wręczone zostaną w przerwie 
podczas rozgrywanych Ogólnopolskich Zawodów Kolarskich „ Wielka Nagroda 
Kalisza”. 

8. Odpowiedzialność
Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy 
wypełniają formularz zgłoszeniowy, akceptując regulamin zawodów i podpisując w 
ten sposób zgodę iż każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica/opiekuna 
prawnego zgłaszającego dziecko do zawodów.
W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 
pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinny 
znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci w asyście rodzica/opiekuna.

9.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 
trakcie trwania zawodów.
Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym 
regulaminem zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

10.Postanowienia końcowe:
Wszystkich uczestników zawodów sportowych obowiązuje znajomość i 
przestrzeganie aktualnych rekomendacji państwowych związanych z pandemią 
COVID – 19. (wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie postanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Przy weryfikacji zawodniczek i zawodników obowiązkowo wymagane będą  czytelnie 
wypełnione ankiety informacyjne o stanie zdrowia startujących i ich opiekunów.

Rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 
w tym także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez organizatora
i współorganizatorów, włączając w to wysyłanie wiadomości mailowych 
zawierających treści organizatora, współorganizatorów i treści reklamowe sponsorów
zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2016 poz. 922). 



Rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z
dzieckiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez 
prasę, radio i telewizję a także w celach promocyjnych organizatora, 
współorganizatorów i sponsorów. 
Administratorem danych osobowych jest Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, 62-800 
Kalisz, ul. Wał Matejki 2. 
Dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 oraz 9 RODO .
Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje 
prawo:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  swoich danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
- przenoszenia danych osobowych
- wniesienia skargi organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu 
lub pracy osoby, której dane dotyczą
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy: ktk.kalisz@.wp.pl
kontakt za pomocą poczty tradycyjnej:
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, ul. Wał Matejki 2 , 62-800 Kalisz

Organizator 
Kaliskie Towarzystwo Kolarskie

mailto:ktk.kalisz@.wp.pl


VII MISTRZOSTWA NA ROWERKACH BIEGOWYCH
ADECON CUP

12 CZERWCA 2021 r.

Formularz rejestracji zawodnika 

Po wypełnieniu proszę przesłać  e-mail na adres: ktk.kalisz@wp.pl

Z uwagi na koszty związane z logistyką (zakup medali, produkcja numerów startowych itp..) 
prosimy o nie rejestrowanie dziecka jeśli nie są Państwo przekonani co do możliwości jego i 
Waszego uczestnictwa.

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko 
dziecka-zawodnika
Data urodzenia dziecka: (x – zaznacz właściwe)
01.01.2019 – 30.06.2019
01.07.2018 – 31.12.2018
01.01.2018 – 30.06.2018
01.07.2017 – 31.12.2017
01.01.2017 – 30.06.2017
01.07.2016 – 31.12.2016
01.01.2016 – 30.06.2016
01.07.2015 – 31.12.2015
01.01.2015 – 30.06.2015
01.07.2014 – 31.12.2014 
01.01.2014 – 30.06.2014
Adres zamieszkania:

Telefon:

Email:

Akceptuję regulamin zawodów oraz oświadczam, że jestem
rodzicem/prawnym opiekunem

dziecka-zawodnika
Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego:



Ankieta wstępnej kwalifikacji

Data

Imię i nazwisko zawodnika

Imię i nazwisko rodzica/prawnego 
opiekuna

Nr telefonu do rodzica/prawnego opiekuna

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko przebywało w rejonach transmisji 
koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

□ TAK

□ NIE

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?

□ TAK

□ NIE

3. Czy u dziecka występują objawy:

□ gorączka powyżej 380

□ kaszel

□ uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza

4. Czy ktoś z domowników obserwuje u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych 
– jak gorączka powyżej 380, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

□ TAK

□ NIE

…………………………………… ……………………………………………. 

                           Miejscowość, data                                Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

http://www.gis.gov.pl/

