KAJAKOWE WYZWANIE 2021
REGULAMIN
REGULAMIN
1. Kajakowe Wyzwanie jest rywalizacją o charakterze rekreacyjnym.
2. Organizatorem rywalizacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul.
Sportowa 1, 49-300 Brzeg.
3. Wyzwanie polega na pokonaniu trasy wyznaczonej bojami na odcinku Odry na
wysokości Mariny Brzeg za pomocą kajaka dwuosobowego lub jednoosobowego
udostępnionego przez Marinę Brzeg.
4. Udział w rywalizacji jest bezpłatny. Wypożyczenie kajaka jest bezpłatne, o ile uczestnik
rywalizacji zwróci go w ciągu jednej godziny od momentu wypożyczenia. Jeżeli okres
wypożyczenia będzie trwał ponad godzinę, osoba wypożyczająca kajak jest
zobowiązana uiścić opłatę w wysokości 10 zł za każdą drugą i kolejną rozpoczętą
godzinę korzystania z kajaka, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Kajaków Mariny
Brzeg.
5. Kajaki są udostępniane w godzinach pracy wypożyczalni: od 11.00 do 19.00.
Organizator rywalizacji może w każdej chwili zawiesić rywalizację ze względu na
warunki pogodowe i hydrologiczne panujące na Odrze.
6. Zwycięzcą rywalizacji zostaje zawodnik, który w okresie od 17 lipca do 27 sierpnia
uzyska najlepszy czas w danej kategorii. Liczba prób nie jest ograniczona.
7. Organizatorzy przewidują pięć kategorii (bez względu na wiek): dwójki żeńskie, dwójki
męskie, dwójki mieszane, jedynki żeńskie, jedynki męskie. W przypadku uzyskania
identycznego najlepszego czasu o wyższym miejscu decyduje drugi, a następnie kolejne
uzyskane czasy przez daną osadę. Organizatorzy zastrzegają prawo wprowadzenia
dodatkowych kategorii, nagród i wyróżnień.
8. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej osadzie w danej kategorii, natomiast
każdy zawodnik może rywalizować w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
9. Wszelkie kwestie sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzygają
organizatorzy.

UWAGA
W rywalizacji mogą brać udział wszyscy chętni i udział w nich jest dobrowolny. Osoby
niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w kategorii dwójek z udziałem rodzica/opiekuna
prawnego, co potwierdzi podpisem na druku zgody, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i występują w zawodach na
własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek startować w kapokach
dostarczonych przez Organizatorów. Organizatorzy nie zapewniają opieki WOPR.
Udział w zawodach jest równoznaczny z dobrowolnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku w celach promocji na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Regulamin opracował: Jarosław Staśkiewicz, MOSiR Brzeg, tel. 513 791 044

załącznik nr 1 do regulaminu rywalizacji Kajakowe Wyzwanie 2021

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W RYWALIZACJI O CHARAKTERZE REKREACYJNYM POD NAZWĄ
KAJAKOWE WYZWANIE 2021
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W BRZEGU

Imię i nazwisko dziecka:
…………………………..…………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem rywalizacji KAJAKOWE WYZWANIE 2021,
akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w ww. rywalizacji pod moją osobistą opieką,
2) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww.
rywalizacji.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych
w trakcie rywalizacji w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w materiałach
reklamowych i na portalach internetowych Organizatorów, na zasadach określonych w Regulaminie
zawodów.

.....................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

