HOOP PARK CHALLENGE 2020

Regulamin Zawodów

Miejsce zawodów: FAIowy Hoop Park ul. Aleja 3 Maja, Nowe
Czas: 22 sierpnia 2020 start imprezy godzina 10.00
Cel zawodów
1. Popularyzacja kultury rowerowej wśród mieszkańców Nowego
2. Popularyzacja kolarstwa górskiego- formy aktywnego spędzania czasu wolnego
3. Wyłonienie najlepszych uczestników zawodów
4. Działanie na rzecz integracji wspólnoty lokalnej
5. Promocja FAIowego Hoop Parku, miejsca dostępnego dla wszystkich
Organizator
Fundacja Aktywizacji i Integracji
Współorganizatorzy:
Zakłady Mięsne „Nove”
„Tagred” Marcin Siudek
Program imprezy:
9.30-10.00
rejestracja zawodników
10.00- 10.15
otwarcie imprezy
10.15- 13.00
wyścigi kolejnych kategorii wiekowych
13.30-13.50
podsumowanie wyników poszczególnych kategorii, wyłonienie zwycięzców
13.50-14.00
dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy
Zawody
Kategorie wiekowe:
1.
7-9 lat
2. 10-12 lat
3. 13-15 lat
4. 16-17 lat
Zawody polegają na pokonaniu przygotowanej, oznaczonej trasy o charakterze górskim,
indywidualnie przez każdego zgłoszonego zawodnika w poszczególnej kategorii. Trasa mierzy
około 400m i ma charakter nieutwardzony. O wyniku decyduje ukończenie trasy oraz czas
przejazdu. Podczas zawodów rozegrane zostaną cztery osobne konkurencje wiekowe, w których
mogą brać udział chłopcy i dziewczęta. W obrębie rozgrywek (przestrzeni wyznaczonej) mogą
przebywać wyłącznie zawodnicy i obsługa zawodów, z uwagi na sytuację pandemiczną COVID-19
nakazuje się utrzymywać dystans społeczny.
Zawodnicy startują na własnych sprawnych rowerach wyposażonych w minimum jeden sprawny
hamulec. Każdy z zawodników OBOWIĄZKOWO musi posiadać kask ochronny! Każdy zawodnik
bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia zabezpieczenie
medyczne. Organizator ustala ilość uczestników zawodów na 45 osób. O udziale decyduje
kolejność zgłoszeń, której można dokonywać mailowo pod adresem: fainowe@gmail.com oraz w
dniu zawodów na miejscu imprezy. Impreza bez opłat startowych.

Klasyfikacja zawodników
1. Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie we wskazanych w regulaminie kategoriach
2. Opiekun/rodzic każdego zawodnika składa oświadczenie akceptujące regulamin oraz
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz klauzulę RODO.
3. Po rejestracji, zawodnik prezentuje kontroli technicznej rower oraz niezbędne zabezpieczenie
osobiste (kask ochronny).
4. Zawodnik otrzymuje numer startowy (nie ma możliwości startu bez nadanego numeru)
5. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostają uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają
trasę zawodów.
6. W poszczególnych kategoriach nie wyróżnia się podziału ze względu na płeć.
Nagrody
1. Dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii przewidziane są wyróżnienia za zajęcia
poszczególnych miejsc (medale, nagrody rzeczowe).
2. Dla wszystkich zawodników zgłoszonych organizator przewidział pakiety startowe.
Kary
Organizator przewiduje karę dyskwalifikacji dla zawodnika za niesportowe zachowanie, stwarzanie
zagrożenia dla siebie , bądź innych uczestników zawodów.
RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji i Integracji, ul. Kościuszki 2,
86-170 Nowe.
2. Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
kierować na adres fainowe@gmail.com
3. Dane będą zbierane w celu sprawnej organizacji HOOP PARK CHALLENGE 2020 i
przechowywane w czasie trwania imprezy.
4. Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje: imię , nazwisko, datę urodzenia,
kontakt do opiekuna prawnego/rodzica. Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci
elektronicznej, drukowanej. Mogą być również przetwarzane, udostępnione i publikowane przez
media oraz w serwisach społecznościowych.
5. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do
uczestnictwa w HOOP PARK CHALLENGE 2020.
6. Uczestnik (opiekun prawny/rodzic) ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 organizator wprowadza następujące regulacje i
zalecenia:
1. Nakazuje się przestrzeganie zasady zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami
niemieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym.
2. Każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren imprezy i wyjściu.
3. Wskazane jest, by każdy uczestnik i opiekun posiadał maseczkę lub przyłbicę.
Organizator zastrzega odwołanie imprezy, w związku z ewentualną dynamiką sytuacji krajowej
spowodowanej COVID-19.

