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Regulamin zawodów kolarskich dla dzieci i młodzieży 

BAJTEL na kole – 2021. 
 

I. Organizator i Partnerzy. 
Organizatorem wydarzenia jest: Miasto Rybnik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwicka 
72, 44-200 w Rybniku. 
Kontakt: sportkultura.rybnik@gmail.com      /      telefon 32 422 78 53 wew. 22 i 21      /      www.mosir.rybnik.pl  
 
Partnerzy: 
- Szkółka kolarska MOSiR Rybnik; 
- Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik. 
 

II. Cel imprezy. 
Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 
Popularyzacja idei „Rybnik – miasto na rowerach”. 
Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży. 
Zaproszenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. 
 

III. Termin i miejsce zawodów. 
1. Termin: 11.09.2021 r. (sobota). 
2. Miejsce: Ośrodek w Kamieniu, ul. Hotelowa 28, 44-213 Rybnik. 
3. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w namiocie MOSiR Rybnik na terenie Ośrodka w Kamieniu. 
4. Biuro Zawodów będzie czynne od godziny 14:00 do godziny 17:00. 
5. Odbiór numerów startowych i weryfikacja zawodników: 40 minut przed startem danej kategorii wiekowej. 
6. Pierwszy START o godzinie 15:00. 
 

IV. Wyposażenie zawodników. 
Każdy uczestnik zawodów stawia się na starcie z niżej wymienionym wyposażeniem: 
- sprawny technicznie rower, 
- sztywny kask kolarski zapinany pod brodą, 
- numer startowy (otrzymany w biurze zawodów). 
 

V. Opłaty. 
Opłata wynosi 10 zł i można jej dokonać: 

a) do 9 września włącznie przelewem na konto: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72,  
bank: PKO BP SA, nr rach.: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 
w tytule wpłaty należy wpisać: BAJTEL na KOLE 2021 oraz  imię i nazwisko uczestnika. 

b) gotówką (odliczoną) w dniu wydarzenia (11.09.2021 r.) w Biurze Zawodów. 
 
Opłata raz dokonana nie będzie zwracana. Wyjątek stanowi odwołanie wydarzenia przez Organizatora. 
 

VI. Kategorie wiekowe, dystans, harmonogram startów, dekoracje. 
1. Gotowość zawodników na linii startu na co najmniej 15 minut przed startem poszczególnych klasyfikacji. 
2. W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych kategoriach dopuszcza się łączenie kategorii z 

zachowaniem podziału na kategorie. Wyścigi zostaną rozgrywane kolejno, czas startów może ulec 
zmianie. 
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KATEGORIA WIEKOWA DYSTANS 
HARMONOGRAM 

STARTÓW 
DEKORACJE 

ZAWODNICY NIELICENCJONOWANI – „AMATOR” 

CHŁOPCY do lat 4 (2017-2021) ok. 350 m 15:00 

16:00 

DZIEWCZYNY do lat 4 (2017-2021) ok. 350 m 15:05 

CHŁOPCY 5-6 lat (2015-2016) ok. 350 m 15:10 

DZIEWCZYNY 5-6 lat (2015-2016) ok. 350 m 15:15 

CHŁOPCY 7-8 lat (2013-2014) ok. 700 m – 1 runda/pętla 15:20 

DZIEWCZYNY 7-8 lat (2013-2014) ok. 700 m – 1 runda/pętla 15:30 

CHŁOPCY 9-10 lat (2011-2012) ok. 700 m – 1 runda/pętla 15:40 

DZIEWCZYNY 9-10 lat (2011-2012) ok. 700 m – 1 runda/pętla 15:50 

 
 
 

KATEGORIA WIEKOWA DYSTANS 
HARMONOGRAM 

STARTÓW 
DEKORACJE 

ZAWODNICY LICENCJONOWANI 

CHŁOPCY 9-10 lat (2011-2012) ok. 2100 m – 3 rundy 16:20 

18:00 

DZIEWCZYNY 9-10 lat (2011-2012) ok. 2100 m – 3 rundy 16:35 

ŻAK 11-12 lat (2009-2010) 
ok. 4200 m – 6 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

16:50 

ŻACZKA 11-12 lat (2009-2010) 
ok. 4200 m – 6 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

MŁODZICZKA 13-14 lat (2007-2008) 
ok. 5600 m – 8 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

17:10 
JUNIORKA MŁODSZA 15-16 lat 
(2005-2006) 

ok. 5600 m – 8 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

MŁODZIK 13-14 lat (2007-2008) 
ok. 7000 m – 10 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

17:30 
JUNIOR MŁODSZY 15-16 lat (2005-
2006) 

ok. 7000 m – 10 rund 
co druga punktowana 5-3-2-1 

 
 

VII.  Zgłoszenia. 
1. Zgłoszenia realizowane będą: 

a) do 9 września 2021 r. za pomocą formularza internetowego: https://tiny.pl/9g8t5  
Formularz jest również dostępny na stronie internetowej: www.mosir.rybnik.pl  

b) 11 września w Biurze Zawodów w godzinach 14:00 – 17:00 – pod warunkiem wolnych miejsc. 
2. LIMIT MIEJSC: 150 uczestników we wszystkich startach łącznie. Przy zgłaszaniu decyduje kolejność 

dokonania opłaty startowej dla poprawnie dokonanego zgłoszenia rejestracyjnego. 
3. Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w 

zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych. Ten fakt rodzic 
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lub opiekun prawny potwierdzają złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym / Oświadczeniu 
Organizatora w Biurze Zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych uczestników celem potwierdzenia wieku. 
 

VIII. Zasady rozgrywania wyścigów. 
1. Każdy z uczestników zawodów otrzyma numer startowy: 

a)  zawodnicy nielicencjonowani „AMATOR” – pamiątkowy numer startowy zapinany z przodu na 
kierownicy; 

b) zawodnicy licencjonowani – zwrotny numer startowy, który należy przypiąć na plecach i po 
zakończonym starcie zwrócić w Biurze Zawodów. 

2. Zawody będą rozgrywane ze startu wspólnego. 
3. Zawodnicy licencjonowani rywalizują zgodnie z przepisami PZKol. 
4. W zawodach prowadzone będą osobne klasyfikacje dla chłopców oraz dla dziewczynek. 
5. W kategoriach zawodników nielicencjonowanych zwycięzcą danego wyścigu będzie zawodnik, który minie 

metę jako pierwszy. 
6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Organizator. 
7. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów 

kolarskich: BAJTEL na kole - 2021. 
8. Każdy z uczestników zostanie zaznajomiony z warunkami uczestnictwa w zawodach kolarskich. 
9. Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Organizatora. 
10. Uczestnik zawodów kolarskich podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania 

szczególnej ostrożności z uwzględnieniem zachowania innych uczestników. 
11. Każdy z zawodników jest obowiązany umożliwić swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym 

się z większą prędkością. 
 

IX.  Zadania i obowiązki Rodzica/Opiekuna. 
1. Rodzic/Opiekun przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności jazdy na 

rowerze, przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do udziału w 
zawodach. 

2. Rodzic/Opiekun nie może przekraczać linii startu/mety, chyba że na wyraźną zgodę Organizatora. 
 

X.  Wygrane. 
1. Każdy zawodnik, który pokona linię mety otrzyma medal. 
2. W kategorii wiekowej 0-4 lata (chłopców i dziewczyn) przewiduje się równorzędne nagrody dla 

wszystkich startujących zawodników. 
3. W pozostałych kategoriach wiekowych nagradzane będą: 

a) pierwsze trójki na mecie w przypadku zawodników nielicencjonowanych „AMATOR” oraz 
zawodników licencjonowanych z kategorii wiekowej 9-10 lat; 

b) pierwsze trójki zawodników z największą ilością punktów zdobytych w co drugiej rundzie. 
 
X. Postanowienia końcowe. 
1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest: 
- rejestracja uczestnika/ów za pomocą formularza internetowego w terminie do 9 września 2021 r. 
  lub rejestracja uczestnika/ów w dniu imprezy w Biurze Zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc), 
- podpisanie/zaznaczenie stosownego oświadczenia w dniu wydarzenia/podczas rejestracji internetowej, 
- posiadanie własnego sprawnego roweru, 
- posiadanie własnego kasku zapinanego pod brodą, 
- brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wydarzeniu. 
2. Udział w imprezie jest ODPŁATNY. 
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3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe 
4. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna, który decyduje o 

predyspozycjach fizycznych zawodnika do udziału w wydarzeniu. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, regulaminu obiektu, na którym 

przeprowadzone będą zawody oraz postanowień Organizatora i Partnerów. 
6. W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy muszą posiadać kask rowerowy. 
7. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość wprowadzenia do 

niego zmian. 
9. Organizator na czas trwania zawodów zapewnia zabezpieczenie medyczne. 
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenie uczestników od NNW. Zachęcamy do wykupienia takiego 

ubezpieczenia we własnym zakresie. 
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem imprezy. 
12. Administratorem danych osobowych jest MOSiR Rybnik. 
13. Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszenia ryzyka, jeżeli chodzi o 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas RUDA BEACH SOCCER i godzi się z możliwością zarażenia się ww. 
wirusem w trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, przestrzegania 
odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu imprezy 
przez osoby pracujące podczas zawodów. 

14. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w zawodach nie będzie przez niego 
traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec Organizatora. 

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, 
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dla 
opiekunów prawnych małoletnich), do niniejszego Regulaminu. 

17. Każdy zawodnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 
podanych w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy. 

 
 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. 
Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania 
imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz 
dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W 
przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. 
Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz 
Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma 
prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. 
 
 

Regulamin: 27.08.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sportkultura.rybnik@gmail.com
http://www.mosir.rybnik.pl/


                         

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 

Dział Organizacji Imprez i Promocji: +48 32 42 27 839 wew. 22 i 21, e-mail: sportkultura.rybnik@gmail.com    /   www.mosir.rybnik.pl 

Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO 

BAJTEL na kole – 11.09.2021 r. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. 
Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 
Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako 
„ADO”). 
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod 
adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl, 
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia,  zostały 
pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą. 
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy: BAJTEL na kole na podstawie: dla 
danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt 
a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z  
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta 
Rybnik i MOSiR Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 
Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku,  personel obsługujący imprezę: BAJTEL na kole 
oraz Urząd Miasta w Rybniku. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia 
sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 
W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  zakwalifikowania uczestnika do udziału w 
imprezie: BAJTEL na kole. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Załącznik nr 2 
 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ w imprezie: 
BAJTEL na kole 2021. 
 
 
My niżej wymienieni i niżej podpisani: 
 
 
(1) .................................................................................                             ............................................................. 
       (Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)                                          (seria i numer dokumentu) 
 
wyrażamy zgodę na udział w dniu 11 września 2021 r. w imprezie: BAJTEL na kole 2021, naszego dziecka / 
podopiecznego* :  
 
 
........................................................................  ........................................................ 
           (Imię i Nazwisko)                        (data urodzenia) 
 
spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy: 
 
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy: BAJTEL na kole 
2021, a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.  
 
Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie: BAJTEL na kole 2021 nasze dziecko/podopieczny* jest dopuszczone 
do udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z 
charakteru imprezy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/podopieczny* posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w imprezie BAJTEL na kole 2021 jak również jego stan 
zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tych zawodach.  
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy: BAJTEL na kole 2021 
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, 
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy: BAJTEL na kole 2021.  
 
Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr 
telefonu, informacji dotyczących imprezy: BAJTEL na kole 2021.  
 
Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy: BAJTEL na kole 2021 przekazaną zgodnie z 
art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do 
Regulaminu imprezy. 
 
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku naszego 
dziecka/podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora 
imprezy: BAJTEL na kole 2021 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z 
późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących 
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polach eksploatacji:  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
d) publiczne wystawianie, wyświetlanie, 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,  

e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 
prezentacjach, bilbordach, 

f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
g) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, 

na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub 
współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy: BAJTEL na kole 2021, 

h) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o imprezie: BAJTEL na kole 2021. 

 
Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie: BAJTEL na 
kole 2021 naszego dziecka/ podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  
 
 
 
……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2021 r.  
           (Miejscowość)                                 (data: dzień/ miesiąc)  
 
 
 
(1) ..…………………………………………………………………………………………………… 
     (Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica) 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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