
 

 

REGULAMIN 

III Kryterium ulicznego o Puchar Prezydenta miasta Stargard  

Memoriał Bernarda Pruskiego  
rozgrywane w ramach „Obchodów dni Sportu - Dni Stargardu”  

dnia 19.06.2021 

 

I. ORGANIZATOR 

 Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie 

 

II. CEL 

 Udział w obchodach Dni Stargardu 

 Uczczenie pamięci trenera Bernarda Pruskiego 

 Współzawodnictwo sportowe 

 Popularyzacja kolarstwa 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 Kryterium odbędzie w dniu 19.06.2021 roku w Stargardzie na odcinku ul. Szczecińskiej od pętli 

autobusowej na  ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Kościuszki przy zamkniętym ruchu drogowym.  

 Runda liczy 1500 m. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

 Prawo  startu mają zawodniczki i zawodnicy kategorii: żak,  młodzik, junior młodszy, amator z ważnymi 

badaniami lekarskimi i licencją PZKol.  

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 

 Wyścig zostanie rozegrany na punkty: co piąte okrążenie + meta: 5-3-2-1, pozostałe rundy: 2-1 

 Dystanse: 

Kategoria Ilość rund Dystans km 

 Żak 

 Młodzik  

 Junior mł. 

 Amator (K,M) 

5 

10 

15 

15 

7,5 

15 

22,5 

22,5 

 Start pierwszej grupy zawodników o godz. 15:00. 

 Odprawa techniczna w Biurze Wyścigu o godz. 14:40. 

 Dopuszcza się łączenie kategorii wg przepisów PZKol oraz zmiana dystansu w porozumieniu z trenerami. 

 Wszystkie wyścigi będą pilotowane. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia zawodników w Biurze Wyścigu (Szkoła Podstawowa nr 4 u. Wielkopolska 30) 

 Biuro Wyścigu czynne w godz. 12:00 – 14:30. 

 Opłaty startowe dla zawodników – zgodnie z kalendarzem PZKol na 2021 r, zawodnik amator 50zł. 

 Parking dla uczestników zostanie wytyczony na ul. Wielkopolskiej teren SP nr 4 (100m od linii mety). 

 

VII. KLASYFIKACJA 

 Zwycięzcą zostaje zawodnik który zgromadzi największą liczbę punktów i ukończy wyścig. W przypadku 

remisu decyduje liczba zwycięstw na lotnych finiszach, a gdy ta jest równa – miejsce na mecie wyścigu. 

 

VIII. NAGRODY I DEKORACJE 

 Dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników  w poszczególnych wyścigach   

 Organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości : 

I m.   - 150 zł (młodzik, junior młodszy) 

II m.  - 100 zł 

III m. - 50 zł 

 Podane nagrody stanowią pulę nagród minimum, do których organizator się zobowiązuje. W miarę 

możliwości dekoracja może mieć miejsce również dla kategorii składowych poszczególnych wyścigów. 

 Ceremonia dekoracji około godziny 18:00.  



 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Kontakt do organizatora – Maciej Chmielewski - Tel:502-233-799; info@stc.stargard.pl 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, jakie mogą mieć miejsce na trasie wyścigu lub po 

jego zakończeniu. 

 Organizator oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów. 

 Zawodnicy winni być ubezpieczeni we własnym zakresie na czas startu w zawodach.  

 W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem lub w sytuacjach rozbieżności interpretacyjnych 

decydująca jest opinia sędziego głównego podejmowana w porozumieniu z organizatorem.  

 Organizator zapewnia, że wszelkie działania związane z organizacją Kryterium (zapisy, zawody, 

wręczanie nagród) przeprowadzane będą ściśle z zachowaniem na tą chwilę obowiązujących 

obostrzeń sanitarnych. 

 ŁAMANIE ZASAD BĘDZIE KARANE PRZEZ ORGANIZATORA DYSKWALIFIKACJĄ Z 

ZAWODÓW. 

 

 

XV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 Administratorem danych osobowych jest STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW, REGON: 

005430432, NIP: 8541026825; ul. SPORTOWA 1, miejsc. STARGARD, kod 73-110. 

  Dane osobowe uczestników Wyścigu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji III Kryterium ulicznego o Puchar Prezydenta Stargardu, wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 

 Dane osobowe uczestników Kryterium będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

 Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Kryterium stanowi zawarcie umowy) oraz 

art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

 Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) 

ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w 

dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w kryterium 

 Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez 

Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie 

swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

 Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Kryterium obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, 

w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i 

nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście 

startowej Kryterium oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Kryterium. 

 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Kryterium. 

tel:502-233-799

