
ZAWODY ROWEROWE DLA DZIECI
IMPREZA TOWARZYSZĄCA

V Maratonowi MTB Jastrzębi Łaskich
6 września 2015r.

Regulamin zawodów
1. Cel zawodów :
- popularyzowanie kolarstwa jako czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

2. Organizator :
- Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
- Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

3. Miejsce imprezy :
- Biuro zawodów oraz start i meta na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych, Ostrów 55 98-100 Łask

4. Warunki uczestnictwa :
- ogólnodostępny wyścig rowerowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego 
regulaminu
 - zapisy do godz. 10.30 w dniu zawodów
- posiadanie kasku rowerowego
4.1. Każde dziecko zgłoszone do zawodów otrzymuje numer startowy
Każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do 
zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do zawodów oświadcza, iż nie będzie 
rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach (w 
tym na skutek kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka )
4.2. W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu 
trasy wyścigu .

5. Program zawodów :
- rejestracja zawodników – do godz. 10.30
- start ok. godz. 11.00 (po starcie maratonu MTB)
- zakończenie zawodów dla dzieci, ogłoszenie wyników oraz wręczenie upominków – około godz. 13.30

6. Dystanse :
- według odrębnego komunikatu, trwa przygotowanie trasy odpowiedniej dla dzieci
7. Kategorie wiekowe :
I start – roczniki: 2009 i młodsze ( dziewczęta i chłopcy )
II start – roczniki: 2008, 2007, 2006 ( dziewczęta i chłopcy )
III start - roczniki 2005, 2004, 2003 ( dziewczęta i chłopcy )
IV start – roczniki 2002, 2001, 2000 ( dziewczęta i chłopcy )

7. Informacje końcowe :
- Rodzic/Opiekun prawny dziecka wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są 
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w 
jakim znajduje się dziecko umożliwia udział w wyścigu rowerowym.
- Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacjązawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 



szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 
uczestników imprezy.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania 
uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.


