
Regulamin
Czasówki „Podhale Tour 2022”

1. CEL IMPREZY

Promocja  miejscowości  oraz  terenów  Małopolski  przez  które  przebiega  trasa  zawodów.
Upowszechnianie  i  promocja  kultury  fizycznej  i  sportu.   Popularyzacja  roweru  jako
ekologicznego i przyjaznego środowisku środka lokomocji. Promocja tolerancji i wzajemnego
poszanowania  pomiędzy rowerzystami,  a  innymi użytkownikami dróg,  czyli  kierowcami  i
pieszymi.

2. ORGANIZATOR                                                                                

Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice 34-745 Spytkowice 26   

 Stanisław Kowalcze   tel. 607 473 683  e-mail  -  stanislawkowalcze@gmail.com    

3. OPIS WYDARZENIA

W czasówce może brać udział każdy rowerzysta, który ma ukończone 18lat. Aby zostać 
sklasyfikowanym, należy przejechać wyznaczoną trasę w terminie od 21 maja do 26 czerwca. 
Przejazd musi być zarejestrowany w aplikacji „STRAVA”   z podaniem wartości tętna lub   mocy.
UWAGA!   Jest możliwość uczestnictwa  w czasówce dla osób nie posiadających aplikacji 
„STRAVA”, należy się zgłosić do organizatora   stanislawkowalcze@gmail.com  i umówić na 
kontrolowany przejazd.                                                                                                                        
Trasę czasówki można przejechać wielokrotnie, do klasyfikacji zostanie zaliczony najlepszy 
wynik.                                                                                                                                                  
Trasa czasówki  jest taka sama jak runda maratonu Podhale Tour 2022 
https://www.strava.com/routes/2959899040950999466                                                                     
Uczestników czasówki obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl 
przepisów kodeksu drogowego.                                                                                                           
Wszystkich uczestników obowiązuje jazda na rowerach napędzanych tylko siłą własnych mięśni
Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z jakiejkolwiek zorganizowanej pomocy osób trzecich    
Organizator nie pobiera opłaty startowej.                                                                                            
Wyniki na podstawie zapisów segmentu w aplikacji „STRAVA” -  „Podhale Tour-czasówka 22”
, oraz pomiaru czasu z przejazdów kontrolowanych  -  zostaną upublicznione w dn 26 czerwca  na
stronie www.podhaletour.tcorzel.pl,      
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4. NAGRODY                                                                                                                                     
Po trzech najszybszych uczestników wśród kobiet i mężczyzn otrzyma pamiątkowe puchary.         
Ceremonia dekoracji odbędzie się 9 lipca podczas dekoracji uczestników maratonu Podhale Tour. 
W razie nieodebrania nagrody jest możliwość wysłania pocztą – kontakt: e-mail  -  
stanislawkowalcze@gmail.com   

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Trasa czasówki jest nieoznakowana i niezabezpieczona, należy się zapoznać z trasą. 
Wszystkich zawodników obowiązuje jazda na rowerach napędzanych tylko siłą własnych mięśni
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie podczas 
czasówki, oraz podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody 
wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.                                                                                
Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne,  OC i NNW.
Uczestnicy czasówki nie są objęci  zabezpieczeniem medycznym przez organizatora,  razie 
wypadku należy korzystać z ogólnodostępnych służb ratunkowych – Tel 112.
Każdy uczestnik bierze udział w czasówce na własną odpowiedzialność.                                         
Uczestnik czasówki akceptuje warunki niniejszego regulaminu  i wyraża zgodę na wykorzystanie 
i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach  
marketingowych, publicznych publikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą 
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). 
Organizator czasówki zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu imprezy, w której uczestniczy.               

                                                                                                         Staniaław Kowalcze
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