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REGULAMIN 

 

Łomżyński Wyścig Rowerowy ŁoKeR - 26 kwietnia 2018 

Inauguracja Systemu Rowerów Miejskich 

  
 

I. CEL ZAWODÓW  

1. Promocja Miasta Łomża. 

2. Popularyzacja jazdy na rowerze. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 

II. NAZWA IMPREZY 

Łomżyński Wyścig Rowerowy ŁoKeR 2018. 

 

III. ORGANIZATOR  

Miasto Łomża 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży 

 

IV. TERMIN, DYSTANSE, TRASY  

1. Łomżyński Wyścig Rowerowy ŁoKeR 2018 zostanie rozegrany dnia 26 kwietnia 2018 r. 

2. Biuro Zawodów będzie mieściło się w budynku Portu Łomża przy ul. Żydowskiej 10. 

3. Start i Meta – Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią ul. Żydowska 10 (k/ronda). 

4. Trasa – 3 km - (3 Pętle). Start zawodników nastąpi o godzinie 18:30 na terenach sportowo 

rekreacyjnych nad Narwią- ulica Żydowska 10 (k/ronda), dalej ścieżką rowerową w kierunku 

budynku Caritas do ulicy Rybaki i ulicą Rybaki do ulicy Żydowskiej w kierunku ronda 

portowego - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Zawody będą rozgrywane na rowerach miejskich, które na czas wyścigu będą użyczone dla 

startujących zawodników z punktu Biura Zawodów. 

6. O zajęciu danego miejsca przez zawodnika decyduje uzyskany czas przejazdu. 
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V. KLASYFIKACJE  

1. Klasyfikacja generalna kobiet 

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn  

 

VI. NAGRODY  

1. Zdobywcy miejsc I-III w  klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i 

upominki. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każde zgłoszenie musi zostać zarejestrowane poprzez uzupełnienie deklaracji 

uczestnictwa. 

2. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. W przypadku zawodniczek i 

zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach 

opiekuna prawnego. 

3. Wypożyczony dla zawodnika na czas wyścigu rower miejski musi zostać niezwłocznie 

zwrócony Organizatorowi po zakończeniu wyścigu do Biura Zawodów. 

4. Kask rowerowy zapewnia organizator i jest obowiązkowy na całej trasie rowerowej (od 

wzięcia do odstawienia roweru). Kask pozostaje na własność dla uczestnika zawodów. 

  

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR 2018 będą przyjmowane pod 

adresem mail: mosir@mosir.lomza.pl oraz osobiście w sekretariacie  Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 kwietnia 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia nie 

będą ważne. 

3. Limit uczestników wynosi 40 osób. Pierwszeństwo na liście startowej posiada 20 kobiet i 

20 mężczyzn, w przypadku nie zgłoszenia się 20 osób danej płci do dnia 23 kwietnia lista 

startowa zostanie uzupełniona według kolejności zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
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IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe uczestników  Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR 2018  będą 

wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).  

3. Dane osobowe uczestników Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR 2018,  będą 

przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, 

wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody. 

4. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Łomżyńskim Wyścigu Rowerowym 

ŁoKeR 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania  

w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując deklarację zgłoszeniową wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji wyścigu rowerowego. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Łomżyńskim 

Wyścigu Rowerowym ŁoKeR 2018.  

 

X. UWAGI KO ŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Łomżyńskiego Wyścigu Rowerowego ŁoKeR 2018 obowiązuje 

niniejszy regulamin. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując deklarację zgłoszeniową 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 
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5. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji 

zarówno przed jak i w trakcie przeprowadzanej imprezy. W wypadku stwierdzenia, że 

uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia 

go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie. 

6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. 

7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej – www.lomza.pl i 

www.mosir.lomza.pl oraz przekazane do informacji mediów. 

8. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian. 

 

 

 


