
Puchar Polski BMX Racing 2019  edycja 5
14.07.2019 Wodzisław Śląski

1. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" Wodzisław Śląski,
Miasto Wodzisław Śląski

2. Data:
Niedziela 14 lipiec 2019 r.

3. Miejsce:
Tor BMX Racing MOSiR Wodzisław Śląski
Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" wjazd od ul. Matuszczyka 50°00'32.9" N, 18°27'08.7" E

4. Opłata startowa:
Opłaty startowe dla zawodników licencjonowanych będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol: 
Kobiety
• elita 20 PLN
• juniorki 15 PLN
• juniorki młodsze 10 PLN
• młodziczki 0 PLN
• żacy 0 PLN
Mężczyźni 
• masters 30 PLN 
• elita 20 PLN
• juniorzy 15 PLN
• juniorzy młodsi 10 PLN
• młodzicy 0 PLN
• żacy 0 PLN
Opłaty startowe dla zawodników nielicencjonowanych w kategoriach OPEN wynoszą 30 złotych.

5. Kategorie wiekowe:
 W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję kolarską, w ka-

tegoriach:
Dzieci – rok urodzenia 2009-2013
Żak – rok urodzenia 2007-2008
Młodzik, Młodziczka – rok urodzenia 2005-2006
Junior Młodszy, Juniorka Młodsza – rok urodzenia 2003-2004
Junior, Juniorka – rok urodzenia 2001-2002
Elita kobiet i mężczyzn – rok urodzenia 2000 i starsi
Masters – rok urodzenia 1989 i wcześniej.
 W zawodach mogą również startować, w ramach kategorii OPEN, osoby bez licencji, również 

na rowerach Cruizer i MTB z kołami większymi niż 20".
 Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów przynieść zgodę rodziców lub opiekuna prawne-

go na udział w zawodach. 

6. Nagrody:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (min. 5 startujących w danej kategorii) otrzymają: 
puchary/medale i dyplomy, nagrody rzeczowe. W przypadku liczby uczestników mniejszej niż 5 
startujących w danej kategorii, kategoria będzie łączona z kategorią starszą. 



7. Ubezpieczenie:
Każdy zawodnik ma obowiązek być objęty wypadkowym ubezpieczeniem prywatnym.

8. Usługi medyczne:
Organizator podczas zawodów w Wodzisławiu Śląskim zapewnia opiekę medyczną (karetka).

9. Bufet:
Organizator zapewnia wodę oraz napoje izotoniczne

10. Harmonogramy:

Program czasowy Wodzisław Śląski (niedziela - 14/07/2019)
12:30 odprawa służb organizacyjnych z delegatem technicznym lub sędzią głównym
12:30-14:15 rejestracja i weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
13:00 – 15:00 trening otwarty
15:15 - odprawa techniczna (zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, sędziowie)
15:30 – 16:25 obowiązkowy trening non stop z bramką startową
16:30 - oficjalne otwarcie zawodów
16:45 – 19:00 eliminacje MOTO 1, MOTO 2, MOTO 3 oraz finały
ok. 19:30 uroczystość zakończenia zawodów i rozdania nagród

11. Postanowienia końcowe:

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich. 
11.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków niniejszego Regulaminu. 
11.3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 
11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 
11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
11.6. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania ducha fair-play oraz odnoszenia się z szacunkiem 
do innych zawodników, sędziów, organizatorów oraz służb porządkowych. 
11.7. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w 
porozumieniu z organizatorem. 
11.8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne - Karetka 
Pogotowia Ratunkowego z lekarzem oraz ratownikami medycznymi.
11.9. Organizatorzy zawodów rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W 
takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na zawodach.
11.10. Uczestników obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol
11.11. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
11.12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych, warunków atmosferycznych nie pozwalających na przeprowadzenie zawodów, 
innych uznawanych za działanie "siły wyższej". 
11.13. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o 
środowisko naturalne. 
11.14. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura 
zawodów - zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z ich treścią. 
11.15 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol. 



12. Kontrola antydopingowa 
Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe PZKol. 

13. Szpitale 
PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - Szpital w Wodzisławiu, ul. 26 Marca 51 44-300 
Wodzisław Śląski, tel. centrala: 32 459 18 00

14. Informacje dotyczące danych osobowych i wizerunku 
14.1  Administratorem danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 8, 44-
300 Wodzisław Śląski
Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1 05-800 Pruszków
14.2  Dane osobowe Uczestników PP BMX Racing będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 

okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Pucharu Polski BMX Racing, wy-
łonienia zwycięzców, odbioru nagród, ogłoszenia i opublikowania wyników. 

14.3  Dane osobowe uczestników PP BMX Racing będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych(t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwie-
nia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulami-
nem. 

14.4  Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

14.5  Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

14.6  Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO — realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału
w PP BMX Racing stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO — dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane doty-
czą. 

14.7  Uczestnikom przysługują prawa do: 
a) dostępu do danych, 
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym mo-
mencie, co uniemożliwi jednak udział w PP BMX Racing. 

14.8  Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, 
o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesła-
ne na adres Administratora. 

14.9  Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w PP BMX Racing obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu sportowego, który reprezentuje — w każdy 
sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również 
prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miej-
scowością, w której zamieszkuje, na liście startowej PP BMX Racing oraz w wynikach zawo-
dów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania PP BMX Racing. 



14. 10 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w PP BMX Ra-
cing. 


