
REGULAMIN Konkursu" Wirtualne Mistrzostwa Stajni Rowerowej (dalej: Impreza) oraz informacje 

organizacyjne dotyczące Imprezy. I. Organizator. 1. Organizatorem Imprezy jest Mpdc Spzoo spółka 

komandytowa Decowskiego 4 Latchorzew  NIP : 118 21807 57 (dalej: Organizator). 2. We wszelkich 

sprawach związanych z Imprezą należy się kontaktować z Organizatorem mailowo pod następującym 

adresem: przemek@stajniarowerowa.pl lub po przez wiadomość za pośrednictwem komunikatora 

messenger z profilem Stajnia Rowerowa  

 

II. Cel. 1. Celem konkursu jest propagowanie idei zdrowego trybu życia, jazdy na trenażerze po 

sezonie rowerowym, ducha rywalizacji sportowej 2. Ponadto celem konkursu jest upowszechnienie 

jazdy na trenarzeże ruchu, również w okresie jesienno – zimowym. III. Podstawowe założenia 

Imprezy. 1. Zasadniczym elementem konkursu będzie przeprowadzenie zawodów w  jeździe na 

trenażerze na trasie aplikacji Zwift  "Hilly Route”, tj. do 9.4 km jazdy na rowerze, (dalej: Zawody). Po 

przeprowadzeniu Zawodów, w ramach Imprezy, Organizator przewiduje przeprowadzenie oficjalnej 

ceremonii wręczenia nagród wraz z imprezą towarzyszącą. 

 

2. Zawody zostaną przeprowadzone w formule eliminacji i finałów 4. Warunkiem udziału w zawodach 

jest osobiste stawiennictwo w sklepie Stajnia Rowerowa Decowskiego 4 Latchorzewie w dniach18i 19 

.02.2022 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w przypadku zajścia wyjątkowych 

okoliczności, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

3. Organizator wyłoni 3 zawodników i 3 zawodniczki z najlepszymi czasami którzy zostaną nagrodzeni  

V. Uczestnicy 1. Wszyscy Uczestnicy muszą być pełnoletni. 2. Warunkiem udziału w Zawodach jest 

wstawienie się w dniach odbywania zawodów oraz przejazd trasy ustalonej przez organizatora . 3. 

Organizator dopuszcza możliwość zmiany wyznaczonej trasy.  

 

VI. Zgłoszenia. 1. Osoba pełnoletnia ,niezrzeszona w PZKol 2. Rejestracja odbywa się przezkontak 

mailowy lub poprzez messenger Stajnia Rowerowa . 

3. Dzień i godzinę przejazdu ustala sam uczestnik (18.02 Piątek 13:00 -19:00 19.02 Sobota 11:00-

16:00)  

 

VII. Zawody – zasady przeprowadzenia oraz podstawowe informacje organizacyjne. 

1. Organizacja i bezpieczeństwo. a) organizator udostępnia miejsce do  startu w zawodach 

b) próba będzie odbywać się na jednej z tras z aplikacji ZWIFT  

c) trenażer na jakim odbywać się bezie próba to urządzenia firmy wahoo  

d) Organizator zapewnia  rower w celach startowych  w rozmiarze L i M   

e)  Organizator zapewni Uczestnikom Imprezy możliwość przebrania się i przechowania rzeczy.  

g) Organizator nie zapewnia strojów sportowych, które leżą wyłącznie w gestii Uczestników.  

h) W trakcie Zawodów Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Organizatora i jego 

przedstawicieli dotyczących bezpieczeństwa. 

i) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania startu w Zawodach, w tym usunięcia 

Uczestnika, jeżeli istnieje zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa Uczestnika, pozostałych 

Uczestników Zawodów lub innych osób, a także dla mienia lub jeżeli Uczestnik nie stosuje się do 

zaleceń Organizatora. 

3. Start Zawodów. a) Zawody rozpoczną się zgodnie z harmonogramem i listą startową b) Organizator 



zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu Uczestnika, który nie stawi się na wyznaczoną 

godzinę. ( po czasie trwania zawodów )  

4. Rower. a) Konkurencja odbywa się na dystansie do 9,4  km na rowerze dostarczonym przez 

Organizatora. 

b) Wszystkie trenażery posiadają wbudowany pomiar mocy. Trasa oraz obciążenie będzie jednakowe 

dla każdego Zawodnika. c) Przed zawodami każdy z zawodników zobowiązany jest zważyć się na 

wadze przygotowanej przez organizatora 

. e)) Obsługa Zawodów zamontuje rower na trenażer. 

 

. VIII. Nagrody. 1. Trzech najlepszych uczestników i trzy najlepsze uczestniczki z najlepszymi czasami 

dostaną nagrody w postaci bonów prezentowych do wykorzystania w Sklepie Stajnia Rowerowa 

•  Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych. 

 IX. Postanowienia końcowe. 1. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej 

zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników w formie korespondencji mailowej. 2. 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator. 3. Organizatorowi 

przysługuje wyłączne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu. 

 

 

Biorąc udział w zawodach tym samym akceptujesz regulamin zawodów . Jazda podczas " Wirtulanych 

Mistrzostw Stajni Rowerowej " odbywa się bez specjalistycznej opieki trenerskiej i medycznej 

Przedsięwzięcie ma charakter towarzyskiego/koleżeńskiego spotkania i przejażdżki rowerowej za 

pomocą trenażera  osób zainteresowanych amatorskim kolarstwem  

 Każdy z uczestników wydarzenia jeździ z własnej, nieprzymuszonej woli i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, co nie zwalnia uczestników z odpowiedzialności cywilnej 

 Trasa zawodów jest identyczna dla każdego z uczestników  i każdy podejmuje świadomą decyzję o jej 

pokonaniu. 

 

 Uczestnikom sugerujemy posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC/AC/NW!   


