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REGULAMIN 

wyścigu kolarskiego typu Cross MTB "Aktywnie w rocznicę Bitwy pod 

Komarowem 1920" o Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada 

 

Wyścig organizowany w ramach projektu "Bitwa pod Komarowem 1920 - Tożsamość 

i dziedzictwo” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO  na lata 2021-2030  

 

CEL IMPREZY:  

 Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku, 

 Promocja Bitwy pod Komarowem 1920, 

 Promocja Gminy Komarów-Osada. 

ORGANIZATORZY:  

 Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie, 

 Klub Kolarski Roztocze Tomaszów Lubelski, 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie. 

TERMIN I MIEJSCE:  

 25.09.2021 r. Komarów-Wieś (Świetlica Wiejska). 

CHARAKTERYSTYKA TRASY:  

 Wyścig odbywać się będzie po drogach polnych z przejazdami przez drogi asfaltowe 

(przy ruchu otwartym). Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego, 

 Długość trasy pętla 3x12 km, 

 Start/ Meta: Świetlica Wiejska w Komarowie-Wsi, 

 Trasa: oznakowana czerwonymi strzałkami i biało-czerwonymi taśmami. 

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje), 

 Zapisy odbywać się będą elektronicznie na stronie : https://timekeeper.pl w zakładce 

Zawody  do dnia 20.09.2021r.  lub w Biurze Zawodów w dniu wyścigu od godz. 10.00 - 

10.45, 

 Udział w wyścigu jest bezpłatny, 

 Przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów uczestnik jest zobowiązany do 

podpisania oświadczenia zawodnika,  

 Ilość zawodników ograniczona do 80 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, 

 Starty rozpoczną się o godz. 11.00. 

 

https://timekeeper.pl/


 

   
  

Wyścig kolarski  organizowany jest w ramach projektu pn.  

„Bitwa pod Komarowem 1920 – tożsamość i dziedzictwo” 

dofinansowany przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 realizowany przez Stowarzyszenie 

Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:  

 Zawody będą odbywały się na oznakowanej pętli 3x 12 km, 

 Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych mają do pokonania jednakową trasę, 

 Zawodnicy startują ze startu wspólnego. 

KATEGORIE WIEKOWE  

 Kategoria "0" – wiek 18 - 29 lat i rocznik 2003-1992 

 Kategoria "I" – wiek 30 – 39 lat rocznik 1991-1982 

 Kategoria "II" – wiek 40-49 lat rocznik 1981-1972 

 Kategoria "III" – wiek 50-59 lat rocznik 1971-1962 

 Kategoria "IV"a – wiek 60 –65 wzwyż rocznik 1961-1956 

 Kategoria "IV"b – wiek 66 i więcej lat, rocznik 1955 i starsi 

 Kategoria "Kobiety" bez limitu wiekowego (open) 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   

 Pierwsze  miejsce w każdej kategorii będzie nagrodzone pucharami i dyplomami, 

zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową,  

 Zawody są objęte ubezpieczeniem NNW i OC, 

 Startujący zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym 

oraz stosowania się do poleceń Policji oraz służb porządkowych na trasie wyścigu, 

 Zabrania się uczestnikom wyścigu zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu ich samych 

lub innych uczestników zawodów, 

 Trasę zabezpiecza Policja z Komendy Miejskiej w Zamościu i strażacy z jednostek OSP 

oraz wolontariusze, 

 Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy lub przedmioty zawodników i innych 

uczestników zawodów, 

 Organizator zapewnia zawodnikom wyżywienie i napoje, 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po zawodach, 

 Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, 

 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 

 Wszyscy uczestnicy startując w wyścigu wyrażają zgodę na publikację swoich 

wizerunków w relacjach z przebiegu wyścigu zamieszczonych w mediach oraz w 

materiałach promocyjnych organizatora, 

 Podpisane Oświadczenie zawodnika oraz Klauzulę informacyjną należy złożyć w dniu 

zawodów w Biurze zawodów, 

 Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywni 

w Kulturze w Komarowie-Osadzie ul. Kościuszki 2, 22-435 Komarów-Osada 

emeil: sakkomarow@wp.pl tel. 84 638 86 59 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie - Osadzie, (adres: ul. Rynek 15, 22-

435 Komarów-Osada, tel. 84 615 32 19, adres e-mail: soksekretariat@wp.pl). 

Zwanych dalej współadministratorami 

 

2) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie - Osadzie wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  i przeprowadzenia 

WYŚCIGU KOLARSKIEGO "CROSS MTB" NA 100.LECIE BITWY POD KOMAROWEM oraz 

udostępniania informacji o jego wynikach . 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu  określonego w punkcie 3, po czym zostaną usunięte.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

o profilowaniu. 

7) W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach 

społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO 

w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 

2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności 

UE-USA. Do wszystkich informacji o Uczestnikach ujawnionych na Fanpage’u 

Organizatora Konkursu (Administratora danych osobowych) dostęp posiadają 

Facebook Ireland Ltd.w tym pozostałe spółki grupy Facebook, takie jak Facebook 

Inc. z siedzibą w Menlo Park (USA), do których te dane są transferowane 

w związku z celami wskazanymi w polityce prywatności Facebook’a, a wszystkie 

publiczne interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych 

użytkowników.  

Ponadto Administrator zauważa, że dane osobowe będą przekazane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne niż na terytorium EOG przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie gwarantować 

odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. 

mailto:sakkomarow@wp.pl
mailto:soksekretariat@wp.pl
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8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na 

Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, publikowane na stronie 

Urzędu Gminy Komarów- Osada  a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


