REGULAMIN
MAŁOPOLSKA JOY RIDE Zakończenie Sezonu
I ORGANIZATOR

Organizatorem Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu (zwanym również zawodami) jest Joy Ride Szymon
Syrzistie z siedzibą w Zakopanem (34-500) ul. Małe Żywczańskie 2a, zwana dalej “Organizatorem”
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Małopolska Joy Ride Zakończenie
Sezonujest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce
Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.
na podstawie umowy zawartej z Organizatorem powierza mu przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji
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II CELE
1.

Popularyzacja kolarstwa

2.

Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn

3.

Propagowanie zdrowego trybu życia

III TERMIN I MIEJSCE
1.

Termin
a.

21-23 września 2018 r.

b.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym
Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji
na stronie internetowej Organizatora – www.joyride.pl, zwanej dalej stroną internetową.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

2.

Miejsce
a.

Zakopane - Stacja Narciarska Harenda

IV WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1.

Warunkiem udziału Uczestnika w 
MAŁOPOLSKA Joy Ride Zakończenie Sezonu jest:
a.

Nie odbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.

b.

Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego
(dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo) oraz dokonanie opłaty
rejestracyjnej, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym

d.

Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
i.

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,

ii.

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w MAŁOPOLSKA Joy Ride Zakończenie Sezonu,

iii.

Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

iv.

Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

v.

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

vi.

Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,

vii.

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

viii.

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z
możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

2.

Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom MAŁOPOLSKA Joy Ride
Zakończenie Sezonu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w
zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

3.

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w 
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4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne
miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik bierze dział w zawodach na własną
odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W zawodach
powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w zawodach.

5.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagana jest obecność przy wypełnianiu elektronicznego
Formularza Rejestracyjnego rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w
zawodach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

6.

W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia
Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
co

do

którego

istnieje

podejrzenie,

że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył
warunki niniejszego Regulaminu.
8.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do
uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

V SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH
1.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach, w tym wysokości opłat
rejestracyjnych, dystanse, świadczenia i przebieg zawodów oraz kategorie wiekowe znajdują się
odpowiednio w załącznikach:
a.

JOY RIDE DOWNHILL

załącznik nr 1

b.

KÄRCHER DUAL SLALOM

załącznik nr 2

c.

WHIP CONTEST

załącznik nr 3

d.

CHILLUJĘ NIE STARTUJĘ

załącznik nr 4

e.

ZJAZD W PRZEBRANIACH

załącznik nr 5

f.

RED BULL ZJAZD BEZ ŁAŃCUCHA

załącznik nr 6

VI OCHRONA ŚRODOWISKA
Uczestnicy MAŁOPOLSKA 
Joy Ride Zakończenie Sezonu muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie
nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na
trasie zawodów poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych
uznawanych za działanie „siły wyższej”.

2.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Uczestnika. Prawo do
uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w
wyniku uczestnictwa w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

4.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
jego zmian.

5.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Szymon Syrzistie

