
REGULAMIN PIEKARSKIEJ USTAWKI SPORTOWEJ 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Regulamin określa zasady i reguły uczestnictwa w wydarzeniu "PIEKARSKA USTAWKA 

SPORTOWA". Wydarzenie koordynowane jest we współpracy ze stowarzyszeniem 

Piekarskie Koła. 

 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Uczestnikiem “PIEKARSKIEJ USTAWKI SPORTOWEJ" może być każdy posiadający 

przygotowanie fizyczne i predyspozycje, a także brak przeciwwskazań zdrowotnych. 

Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych. 

Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim ekwipunkiem i odzieżą odpowiednią 

dla pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych. Użytkowany sprzęt (tj. rower, rolki, 

hulajnogi) powinien być sprawny technicznie, zgodny z przepisami i wymogami 

bezpieczeństwa. 

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad kodeksu ruchu drogowego i 

innych obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencje złamania prawa i obyczajów przez 

Uczestnika ponosi wyłącznie Uczestnik. 

 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania 

wydarzenia oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony 

przepisami prawa oraz bezpośredniego pokrycia wyrządzonych szkód z własnych środków. 

Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

Każdy Uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak 

pozostałych Uczestników. 

 

§ 3. 

PLAN WYDARZENIA 

 

Uczestnicy spotykają się we wskazanym dniu i godzinie w miejscu wcześniej ustalonym tj. 

Park w Kamieniu lub teren MOSiRu w Piekarach śląskich przy ul. Olimpijskiej 3. 

Wydarzenia polega na przejściu/przejeździe/przebiegnięciu wybranej trasy do mety w 

ustalonym czasie. Wydarzenie kończy się po upływie założonego czasu bez względu na to 

czy wszyscy uczestnicy dotarli we wskazanym czasie na metę. 

Na mecie przewidziana jest niespodzianka. 

 

§ 4. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Organizator w żadnym stopniu nie odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 



Uczestników. 

Koordynator nie odpowiada za dotarcie Uczestników do miejsca startu i z mety. 

Koordynator zastrzega sobie prawo do odwołania (do dnia rozpoczęcia imprezy włączenie) 

wydarzenia z przyczyn niezależnych od siebie tj. działanie siły wyższej, wydarzenia 

polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych, innych 

instytucji itp., skrajne warunki atmosferyczne. 

 

§ 5. 

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW 

 

Uczestnik przystępując do wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone 

czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono 

jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez 

wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej i 

mediach społecznościowych takich jak facebook, instagram. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Każdy z Uczestników powinien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, 

pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Piekarskiej Ustawki Sportowej. 
 


