
REGULAMIN TRIATHLON BIAŁY KOŚ

Organizatorem Triathlonu jest Strzelińskie Centrum Sportowo

1. Propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zdrowego stylu życia.
2. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

3. Promocja powiatu strzelińskiego.

1. Zawody Strzelin Triathlon odbędą się 23 września 2017 roku (sobota) na dystansach:

- ok 700m pływania,  

- ok 6km biegu, 

- 25km roweru 

2. Start zawodów 23 września 2017 roku planowany jest na godzinę 

startować z plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele.

3. Start i meta znajdować się będą na Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami w Białym Kościele.

4. Pływanie– ok 700m w stawie na terenie ośrodka w Białym K

Spodziewana temperatura wody we wrześniu: ok. 17°C.

5. Rower - 25km 

Pętla po drogach asfaltowych. Trasa: 

(Maleszów) - Prusy – Gołostowice 

 

Trasa szybka, poprowadzona drogami publicznymi o dobrej nawierzchni asfaltowej.

Część rowerowa zawodów będzie odbywać się 

zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

całą trasę należy zachować pełną czujność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się 

prawej strony jezdni. Bezwzględnie zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów. Każdy startujący zobowiązany jest do startu

na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może 
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I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Triathlonu jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne. 

II. CEL 

1. Propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zdrowego stylu życia.
2. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu. 

powiatu strzelińskiego. 

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY 

1. Zawody Strzelin Triathlon odbędą się 23 września 2017 roku (sobota) na dystansach:

2. Start zawodów 23 września 2017 roku planowany jest na godzinę 11:00. Uczestnicy będą 

startować z plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele.

3. Start i meta znajdować się będą na Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami w Białym Kościele.

ok 700m w stawie na terenie ośrodka w Białym Kościele. 

Spodziewana temperatura wody we wrześniu: ok. 17°C. 

Pętla po drogach asfaltowych. Trasa: Biały Kościół – Dankowice – Stachów – Czerwieniec 

Gołostowice – Wąwolnica – Biały Kościół.  

oprowadzona drogami publicznymi o dobrej nawierzchni asfaltowej.

Część rowerowa zawodów będzie odbywać się przy otwartym ruchu drogowym, z zachowaniem 

zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Droga posiada wiele dróg dojazdowych dlatego też przez 

leży zachować pełną czujność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się 

prawej strony jezdni. Bezwzględnie zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów. Każdy startujący zobowiązany jest do startu

na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może 
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1. Propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zdrowego stylu życia. 

1. Zawody Strzelin Triathlon odbędą się 23 września 2017 roku (sobota) na dystansach: 

11:00. Uczestnicy będą 

startować z plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele. 

3. Start i meta znajdować się będą na Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami w Białym Kościele. 

Czerwieniec – Żelowice – 

oprowadzona drogami publicznymi o dobrej nawierzchni asfaltowej. 

przy otwartym ruchu drogowym, z zachowaniem 

posiada wiele dróg dojazdowych dlatego też przez 

leży zachować pełną czujność, przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się 

prawej strony jezdni. Bezwzględnie zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu. 

Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach 

na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe). Uczestnik może 
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startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być 

wyposażony                                w jakiekolwiek wspomaganie elek

może tylko siła mięśni. 

Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego. Zabronione jest słuchanie muzyki, 

telefonowanie oraz korzystanie ze słuchawek na uszach.

6. Bieg – ok 6km. 

Pętla po wałach, bez udziału pojazdó

na ternie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele. 

Nawierzchnia: utwardzona. 

7. Limity czasowe na trasach: 

Pływanie – 35min. 

Pływanie + Rower - 105min. 

Pływanie + Rower + Bieg – 180min.

8. Strefa zmian będzie zlokalizowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele.

9. Punkty odżywiania będą ustawione na trasie biegowej oraz kolarskiej. W punktach dostępne będą 
napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, itp.

10. Toalety oraz zaplecze sanitarne, znajdują się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym 

Kościele. 

11. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów.

12. Zawodnicy mają obowiązek posiadania numeru startowego podczas trwania zawodów.

1. W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary.

a) Pierwsze przewinienie – upomnienie i odznaczenie numeru zawodnika przez sędziego.

b) Drugie przewinienie – pięciominutowa kara czasowa

odznaczenie numeru startowego przez sędziego.

c) Trzecie przewinienie – zatrzymanie zawodnika i  dyskwalifikacja.
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startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być 

wyposażony                                w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go 

Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego. Zabronione jest słuchanie muzyki, 

telefonowanie oraz korzystanie ze słuchawek na uszach. 

Pętla po wałach, bez udziału pojazdów mechanicznych. Trasa będzie wytyczona wokół dwóch stawów 

na ternie Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele.  

180min. 

8. Strefa zmian będzie zlokalizowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele.

9. Punkty odżywiania będą ustawione na trasie biegowej oraz kolarskiej. W punktach dostępne będą 
napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, itp. 

10. Toalety oraz zaplecze sanitarne, znajdują się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym 

elektroniczny z wykorzystaniem chipów. 

12. Zawodnicy mają obowiązek posiadania numeru startowego podczas trwania zawodów.

IV. KARY 

W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary. 

upomnienie i odznaczenie numeru zawodnika przez sędziego.

pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego, 

wego przez sędziego. 

zatrzymanie zawodnika i  dyskwalifikacja. 
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startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być 

tryczne / spalinowe, napędzać go 

Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego. Zabronione jest słuchanie muzyki, 

w mechanicznych. Trasa będzie wytyczona wokół dwóch stawów 

8. Strefa zmian będzie zlokalizowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Kościele. 

9. Punkty odżywiania będą ustawione na trasie biegowej oraz kolarskiej. W punktach dostępne będą 

10. Toalety oraz zaplecze sanitarne, znajdują się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym 

12. Zawodnicy mają obowiązek posiadania numeru startowego podczas trwania zawodów. 

upomnienie i odznaczenie numeru zawodnika przez sędziego. 

doliczana do rezultatu końcowego, 
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2. Natychmiastową dyskwalifikacją skutkuje:

a) całkowite ściągnięcie pianki, po wyjściu z wody, poza strefą zmian 

ściągną piankę jedynie do pasa. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione. W strefie zmian 

będzie ustawiony namiot dla osób potrzebujących ściągnąć/zmienić ubranie.

b) jazda na tzw. kole - Podczas części rowerowej obowiązuje zasada „non drafting”. Zawodnik jadący 

„na kole”, przejeżdżający przez oś jezdni w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na 

zjazdach otrzyma natychmiastową dyskwalifikację.

c) nieprzepisowe zachowanie - Nadużywanie wulgarnego języka w stosunku do sędziów, zawodników 

jak i kibiców oraz śmiecenie na trasie skutkuje dyskwalifikacją.

V. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

1. Zawodnicy rywalizują w podziale na płeć męską i żeńską bez podziału na kategorie wiekowe.

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagró

sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wraz z podaniem 

czasu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

2. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary

3. Wszyscy uczestnicy triathlonu otrzymają pamiątkowe medale.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i osobisty odbiór podczas ceremonii 

wręczania nagród. 

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz 

podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. 

Wszyscy uczestnicy startujący w Triathlon Biały Kościół 2017 robią to na swoją odpowiedzialność, 

będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania 
tego typu ekstremalnego wysiłku.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Triathlon Biały Kościół 2017 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej 
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Natychmiastową dyskwalifikacją skutkuje: 

a) całkowite ściągnięcie pianki, po wyjściu z wody, poza strefą zmian - Podczas dobiegu do T1, można 

e do pasa. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione. W strefie zmian 

będzie ustawiony namiot dla osób potrzebujących ściągnąć/zmienić ubranie. 

Podczas części rowerowej obowiązuje zasada „non drafting”. Zawodnik jadący 

, przejeżdżający przez oś jezdni w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na 

zjazdach otrzyma natychmiastową dyskwalifikację. 

Nadużywanie wulgarnego języka w stosunku do sędziów, zawodników 

miecenie na trasie skutkuje dyskwalifikacją. 

V. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE 

1. Zawodnicy rywalizują w podziale na płeć męską i żeńską bez podziału na kategorie wiekowe.

VI. NAGRODY 

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed 

sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wraz z podaniem 

czasu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

III otrzymają pamiątkowe puchary / medale i drobne nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy triathlonu otrzymają pamiątkowe medale. 

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i osobisty odbiór podczas ceremonii 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz 

podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. 

szyscy uczestnicy startujący w Triathlon Biały Kościół 2017 robią to na swoją odpowiedzialność, 

będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania 
tego typu ekstremalnego wysiłku. 

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia do Triathlon Biały Kościół 2017 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej http://zapisy.domtel-sport.pl/triathlon-bialy-kosciol
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Podczas dobiegu do T1, można 

e do pasa. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione. W strefie zmian 

Podczas części rowerowej obowiązuje zasada „non drafting”. Zawodnik jadący 

, przejeżdżający przez oś jezdni w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na 

Nadużywanie wulgarnego języka w stosunku do sędziów, zawodników 

1. Zawodnicy rywalizują w podziale na płeć męską i żeńską bez podziału na kategorie wiekowe. 

d na tablicy ogłoszeń przed 

sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wraz z podaniem 

czasu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium. 

/ medale i drobne nagrody rzeczowe.  

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i osobisty odbiór podczas ceremonii 

wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz 

podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. 

szyscy uczestnicy startujący w Triathlon Biały Kościół 2017 robią to na swoją odpowiedzialność, 

będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania 

1. Zgłoszenia do Triathlon Biały Kościół 2017 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 
kosciol-v1766.pl.html 
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2. Zgłoszenia online będą przyjmowane do 15.09.2017, bądź do 

tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego                        

i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. Limit uczestników w Triathlon Biały Kościół wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany 

limitu uczestników. 

5. Opłata startowa za udział w Triathlon Biały Kościół w zależności od terminu wpłaty wynosi:

– przy zapisach przez internet 70zł

– w dniu otwarcia Biura Zawodów, przed zawodami: 10

6. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatno

z formularzem zapisów. 

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

8. Faktury (VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od 

zaksięgowania wpłaty. 

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 

danych osobowych oraz wieku. 

10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: 

numeru zawodnika, sprawnego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego.

11. W razie rezygnacji ze startu Organizator nie zwraca opłaty startowej.

12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Biały Kościół 2017 otrzymuje:

– numery startowe, 

–  napoje (woda, izotonik, owoce na punktach odżywczych i w strefie mety)

– medal pamiątkowy na mecie, 

– kupon na posiłek regeneracyjny

– upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
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2. Zgłoszenia online będą przyjmowane do 15.09.2017, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po 

tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego                        

iadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej. 

4. Limit uczestników w Triathlon Biały Kościół wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany 

. Opłata startowa za udział w Triathlon Biały Kościół w zależności od terminu wpłaty wynosi:

0zł 

iura Zawodów, przed zawodami: 100zł 

6. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatno

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

8. Faktury (VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od 

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 

 

10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: 

ego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego.

11. W razie rezygnacji ze startu Organizator nie zwraca opłaty startowej. 

12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Biały Kościół 2017 otrzymuje:

e (woda, izotonik, owoce na punktach odżywczych i w strefie mety) 

kupon na posiłek regeneracyjny 

upominki od sponsorów i partnerów imprezy, 
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wyczerpania limitu uczestników. Po 

tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. 

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego                        

4. Limit uczestników w Triathlon Biały Kościół wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 

wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany 

. Opłata startowa za udział w Triathlon Biały Kościół w zależności od terminu wpłaty wynosi: 

6. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego                           

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością. 

8. Faktury (VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od 

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 

10. Wejście do strefy zmian w celu pozostawienia sprzętu jest możliwe pod warunkiem posiadania: 

ego, oznaczonego naklejkami roweru oraz zapiętego kasku kolarskiego. 

12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Biały Kościół 2017 otrzymuje: 
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13. W przypadku, gdy limit miejsc jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer starto

wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na 

taką zamianę. 

14. Wpłat należy dokonywać na konto lub w biurze zawodów w dzień imprezy

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, nr rachunku 

Tytułem: triathlon / imię i nazwisko / rok urodzenia

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, 

marketingowych. 

2. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 będą wykorzystywane zgodnie                                

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych o

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

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

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie

1. Wszystkich uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 obowiązuje niniejszy regulamin.

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

mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania                            
w Internecie lub w transmisjach radiowo

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu 

na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce Imprezy zabrani

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy 

pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 

Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia 

go w jego trakcie. 

5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na 

6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
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13. W przypadku, gdy limit miejsc jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer starto

wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na 

14. Wpłat należy dokonywać na konto lub w biurze zawodów w dzień imprezy 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, nr rachunku 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010
Tytułem: triathlon / imię i nazwisko / rok urodzenia 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach 

2. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 będą wykorzystywane zgodnie                                

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych o

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

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

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Biały Kościół 2017.

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 obowiązuje niniejszy regulamin.

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

zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania                            
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu 

reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. 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 podczas Imprezy 

warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 

Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia 

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

6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
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13. W przypadku, gdy limit miejsc jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer startowy chce się 

wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na 

0004 0000 8891 2000 0010 

1. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach 

2. Dane osobowe uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 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). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

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

uniemożliwia udział w Triathlon Biały Kościół 2017. 

1. Wszystkich uczestników Triathlon Biały Kościół 2017 obowiązuje niniejszy regulamin. 

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

zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania                            
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

wykorzystywania oraz przetwarzania zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu 

reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

a 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 podczas Imprezy 

warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, 

Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia 

6. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie. 
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7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. W przypadku uszkodzenia na trasie rowerowej sprzętu, Organizator nie ponosi fi

odpowiedzialności za poniesione straty.

9. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sportstrzelin.pl, na                               

FB fan page’u Strzelińskiego Centrum Sportowo

mediów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

12. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku 

przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia 

zawodów. 

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik 

akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją 

żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody 

triathlonowe. 

14. Protesty należy składać niezwłocznie, przed ogłosz

15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do 
wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin 

zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej 

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne, tel. 71 790 26 30
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7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

8. W przypadku uszkodzenia na trasie rowerowej sprzętu, Organizator nie ponosi fi

odpowiedzialności za poniesione straty. 

9. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sportstrzelin.pl, na                               

FB fan page’u Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego oraz przekazane do informacji 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

12. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku 

przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia 

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik 

ując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją 

żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody 

14. Protesty należy składać niezwłocznie, przed ogłoszeniem wyników.  

15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do 
wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin 

zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.sportstrzelin.pl

XI. KONTAKT 

Edukacyjne, tel. 71 790 26 30 
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8. W przypadku uszkodzenia na trasie rowerowej sprzętu, Organizator nie ponosi finansowej 

9. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sportstrzelin.pl, na                               

Edukacyjnego oraz przekazane do informacji 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

12. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia 

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik 

ując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją 

żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody 

15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do 
wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin 

www.sportstrzelin.pl 


