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II Mikołajkowe Zawody Rowerowe. 

Konkurencje Techniczne 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu  Oświęcimskiego 
 

Regulamin Zawodów 

 
 

1. Organizator  
UKS SOKÓŁ ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator  
 

2. Dyrektor Wyścigu  
Sebastian Żabiński tel:  +48512284558                                    e-mail: team@superiorzator.pl 
 

3. Zasady rozgrywania zawodów  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. Dopuszcza się wykorzystanie 
dowolnego roweru z zaznaczeniem jego pełnej sprawności. Zawodnik ma obowiązek posiadania 
odpowiedniego kasku rowerowego.  

 
4. Termin  

04 grudnia 2022 (niedziela) 
 

5.  Lokalizacja  
 

„Pumptrack”  - Polanka Wielka 
 

6. Ranga  
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Oświęcimskiego. 
 
 

7. Zapisy  
Zgłoszenie do wyścigu będą przyjmowane on-line pod adresem e-mail: team@superiorzator.pl do 
dnia 03 .12.2021 do godz. 18:00. oraz w dniu zawodów od godziny 12:30 do 13:15. 
Przy zgłoszeniu należy podać wyłącznie imię i nazwisko. 
 

8. Biuro zawodów 
Biuro zawodów będzie znajdowało się na terenie parkingu obok toru rowerowego pumptrack w 
Polance Wielkiej przy ulicy Długiej.  
 

9. Nagrody 
Organizator zapewnia nagrody rzeczowa dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii oraz dla 
pierwszych 20 osób zgłoszonych internetowo do zawodów.  

10. Harmonogram czasowy 
 
  

04.12.2021 12.45-13.15 Zapisy 

 13.00-14.00 Konkurencje techniczne 

 14.15 Dekoracja zawodników 
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11. Kategorie wiekowe 
Zawody odbędą się w kategorii Kobiet i Mężczyzn od 2 do 102 lat.  
 

12. Opłaty startowe 
 
Organizator nie pobiera opłaty startowej.  

 
13. Trasa 

Zawody odbędą się w rejonie toru rowerowego w Polance Wielkiej 
 
 

14. Skład komisji sędziowskiej  
 
- Sędzia Główny  - Gabriela Wojtyła 
 

15. Parking  
Przy trasie zawodów 
 

16. Najbliższy szpital  
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 
 
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim 
 
tel .+48 33 8448 200 
 

17. Postanowienia końcowe  
 
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w 
porozumieniu z Organizatorem. 
 
Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych 
osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez organizatora wyścigu w 
celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i 
sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych itp.  
Administratorem danych będzie UKS SOKÓŁ.  
 
 
 
Zawody dofinansowane ze środków Powiatu Oświęcimskiego oraz Gminy Zator. Obiekt udostępnia 
Wójt Gminy Polanka Wielka.  
 
 
 


