Regulamin zawodów Sztafety Sprint Triathlon Gdynia (dalej
jako: „Zawody”)
I.

ORGANIZATOR

1.1.
Organizatorem Zawodów jest Sport Evolution Group Sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Jana Kochanowskiego 12/23, 01-864 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 0000779253, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 1231431002, REGON: 382960037, adres korespondencyjny
ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (dalej jako „Organizator”).

II.

DEFINICJE

2.1.
Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Zawodów;
2.2.
Zawodnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Zawody poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej;
2.3.
Opłata startowa – opłata, jaką należy wnieść, aby zarejestrować się na
wydarzenie;
2.4.
Rezygnacja – rezygnacja z uczestnictwa z Zawodów, rezygnacja oznacza
skreślenie Zawodnika z listy uczestników Zawodów;
2.5.
Transfer – przeniesienie opłaty startowej na inne Zawody, transfer oznacza
skreślenie Zawodnika z listy uczestników Zawodów;
2.6.
Strefa zmian – wydzielony obszar, gdzie Zawodnicy dokonują zmian ubioru i
sprzętu pomiędzy etapem pływackim i etapem kolarskim oraz pomiędzy etapem
kolarskim i etapem biegowym;
2.7.
Strefa startu (Start) – wydzielony obszar, gdzie Zawodnicy rozpoczynają udział
w Zawodach;
2.8.
Strefa mety (Meta) – wydzielony obszar, gdzie Zawodnicy kończą udział w
Zawodach;
2.9.
Biuro zawodów – wydzielony obszar, gdzie Zawodnicy odbierają przedmioty
niezbędne do wystartowania w Zawodach;
2.10.
Storna internetowa zawodów – oficjalna strona internetowa Zawodów,
www.ironmangdynia.pl.
2.11.
Usługa – usługa dodatkowa zakupiona przez Zawodnika, która nie jest zawarta
w opłacie startowej.
2.12.
Kapitan drużyny – członek sztafety; Zawodnik, który wniósł opłatę startową.
2.13.
Członek drużyny – członek sztafety; Zawodnik, który dokonał rejestracji za
pomocą tokenu.
2.14.
Token – kod drużyny służący do rejestracji na Zawody.

III.

ZASADY OGÓLNE

3.1.
W trakcie Zawodów obowiązują zasady zgodne z regulaminem Polskiego
Związku Triathlonowego.
PRZEPISY POLSKIEGO ZWIĄZKU TRIATHLONOWEGO

3.2.
Sędziowie zawodów powiadomią zawodnika o naruszeniu regulaminu
pokazując kolorową kartę w połączeniu z werbalną dyrektywą.
Kolory kartek oraz związane z nimi kary
3.3.
Wszystkie kary czasowe odbywa się w strefie oznaczonej jako Namiot Kar,
nieodbycie kary powoduje dyskwalifikację.
3.4.
Każdy zawodnik, który otrzymał kolejną karę czasową zostanie
zdyskwalifikowany.
3.5.
W trosce o bezpieczeństwo Zawodników, Wolontariuszy oraz Organizatorów
Zawody zostaną zorganizowanie w reżimie sanitarnym. Zasady zostały opracowane na
podstawie wytycznych Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport,
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zasady dotyczą sposobu organizacji imprez masowych w trakcie trwania pandemii
wirusa SARS-Cov-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
374). Każdy Zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania reżimu
sanitarnego, o którym mowa w poprzedzających zdaniach.
3.6.
W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje
przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie
www.gov.pl
3.7.
Podczas przebywania w biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest do
zasłonięcia ust i nosa maseczką.
3.8.
W strefie startu zawodnicy zobowiązani są do zachowaniu dystansu
społecznego.
3.9.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z zarażeniem Covid-19 zalecamy, aby
wszystkie osoby zdiagnozowanym jednym z następujących stanów: ciąża, cukrzyca,
wysokie ciśnienie krwi, przebyty udar, przewlekła choroba płuc lub serca, przewlekła
niewydolność nerek z dializą, przewlekła choroba wątroby z marskością wątroby,
zmniejszona funkcja odpornościowa nie brały udział w wydarzeniu.
3.10.
Podczas przebywania w miejscu Zawodów oraz przemieszczania się na terenie
obiektu zawodnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie
poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać
w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO oraz przepisami prawa. Wytyczne
są dostępne na stornach:
– Głównego Inspektora Sanitarnego (strona)
– Ministerstwa Zdrowia (strona)
– Światowej Organizacji Zdrowia (strona)
3.11.
Zakazany jest wstęp na Zawody osób przebywających na kwarantannie, pod
nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel,
duszności).
3.12.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety przesiewowej, która
zostanie zawarta w bilecie QR.
3.13.
Zawodnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka,
jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID - 19 podczas zawodów. Zdaje sobie sprawę,
że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur
przez organizatora istnieje ryzyko zakażenia.

3.14.
Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad
bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas Zawodów i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
3.15.
Zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas zawodów.
3.16.
W przypadku odwołania z powodu pandemii COVID-19, Zawodnik wyraża zgodę
na otrzymanie vouchera, o wartości wpłaconej opłaty startowej, do wykorzystania na
Zawody odbywające się w cyklu IRONMAN w Polsce w kolejnym roku.
3.17.
W przypadku zmiany terminu Zawodów z powodu pandemii COVID-19,
Zawodnik zostanie automatycznie przeniesiony na nowy termin Zawodów. Zawodnik
będzie miał możliwość zmiany opłaty startowej na voucher, w terminie podanym przez
Organizatora. Voucher o wartości wpłaconej opłaty startowej będzie możliwy do
wykorzystania na Zawody odbywające się w cyklu IRONMAN w Polsce, w kolejnym
roku.
3.18.
W przypadku odwołania lub zmiany terminu Zawodów z powodu pandemii
COVID-19, pieniądze za wykupione usługi dodatkowe zostaną zawodnikowi zwrócone
w ciągu 180 dni.

IV.

TERMIN I MIEJSCE

4.1.
Zawody odbędą się 6 sierpnia 2021 roku w Gdyni
4.2.
Start oraz Meta będą zlokalizowane na Plaży Miejskiej w Gdyni.
4.3.
Godzina startu Zawodów zostanie opublikowana w „Programie imprezy” na
stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

V.

DYSTANS, TRASA, LIMIT CZASOWY

5.1.
Zawody odbędą się na dystansie 750 m etapu pływackiego, 20,6 km etapu
kolarskiego oraz 5 km etapu biegowego.
5.2.
Etap pływacki na dystansie 750 m. Start odbędzie się w formule Rolling Start z
linii brzegowej Plaży Miejskiej w Gdyni. Spodziewana temperatura wody: 17 – 21
stopni Celsjusza. Z uwagi na bezpieczeństwo, na zawodach, obowiązuje nakaz pływania
w piankach neoprenowych oraz triathlonowych. Przy temperaturze wody poniżej 15,9
stopni Celsjusza pianki z długim rękawem będą obowiązkowe. W przypadku
temperatury wody powyżej 22 stopnia Celsjusza pianki są zakazane.
5.3.
Etap kolarski na dystansie 20,6 km. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty.
Zawody w konwencji bez draftingu. Dozwolone wszystkie sprawne techniczne typy
rowerów.
5.4.
Etap biegowy na dystansie 5 km.
5.5.
Organizator zastrzega, że ostateczna długość tras poszczególnych etapów może
nieznacznie odbiegać od długości podanych w pkt. 5.1., 5.2., 5.3. i 5.4. Dopuszczalna
różnica wynosi +/- 10% dla każdego z etapów, a dokładne długości tras zostaną podane
po ich ostatecznym zatwierdzeniu i będą uwzględnione w plikach GPX tras
udostępnionych przez Organizatora.
5.6.
Limity czasu na ukończenie etapów:
5.6.1. Etap pływacki: 30 minut
5.6.2. Etap pływacki oraz kolarski: 1 godzina 30 minut
5.6.3. Etap pływacki, kolarski oraz biegowy: 2 godziny

5.7.
Limit czasu ukończenia poszczególnych odcinków trasy kolarskiej i biegowej
Zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej Zawodów nie później niż 14
dni przed Zawodami.
5.8.
Szczegółowa trasa Zawodów zostanie opublikowana na stronie internetowej
zawodów. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy oraz jej długości. Zmiana
taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
5.9.
Poza Organizatorem, upoważnionymi przez niego osobami oraz służbami
publicznymi, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby
naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
5.10.
Na trasie Zawodów zostaną zlokalizowane punkty kontrolne elektronicznego
pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, może skutkować dyskwalifikacją.
5.11.
Na trasie Zawodów zostanie zlokalizowany punkt odżywczy (etap biegowy).
5.12.
Po upływie limitu Zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia
trasy Zawodów.
5.13.
Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną
odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz
Kodeksu Cywilnego.

VI.

UCZESTNICTWO

6.1.
W Zawodach może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu Zawodów
ukończy 16 lat (osoby urodzone przed 6 sierpnia 2006 roku).
6.2.
Każda drużyna, startująca w Zawodach, musi zostać zweryfikowana w biurze
zawodów.
6.3.
Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest osobiste stawiennictwo kapitana
drużyny lub członka drużyny i przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia
zgłoszenia w postaci biletu QR oraz dokumentu tożsamości lub paszportu oraz
kserokopie dokumentu tożsamości lub paszportu nieobecnych członków drużyny.
6.4.
Bilet QR, niezbędny do weryfikacji w biurze zawodów zostanie udostępniony
Zawodnikowi maksymalnie na 3 dni przed zawodami na adres mailowy podany
podczas rejestracji.
6.5.
Godziny otwarcia biura zawodów zostaną opublikowane w Programie imprezy
na stronie internetowej Zawodów. Biuro zawodów w dniu zawodów będzie nieczynne.
6.6.
Zawodnik uczestniczący w etapie rowerowym zobowiązany jest do
pozostawienia roweru w strefie zmian dzień przed Zawodami.
6.7.
Do strefy zmian mają dostęp Zawodnicy, którzy posiadają, opaskę na rękę,
oklejony kask numerem startowym, oklejony rower numerem startowym oraz chip.
6.8.
Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia,
pokrywane są przez zawodnika we własnym zakresie.
6.9.
W skład sztafet wchodzi trzech zawodników, z których:
6.9.1. pierwszy zawodnik płynie 750 m i dobiega do strefy zmian;
6.9.2. drugi zawodnik jedzie rowerem 20,6 km i dobiega do strefy zmian,
6.9.3. trzeci zawodnik biegnie 5 km i kończy dystans na mecie.
6.10.
Jeden uczestnik sztafety może startować tylko w jednym etapie zawodów.

VII. BEZPIECZEŃSTWO
7.1.
Stawiając się na linii startu zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na
własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność

rodziców lub opiekunów prawych. Zawodnik, rodzic lub opiekun prawny, w przypadku
osób niepełnoletnich ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że
udział w Zawodach wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. Powyższe nie wyłącza
odpowiedzialności organizatora wynikającej z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
7.2.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW zawodnikom, którzy zostali
poprawnie zweryfikowany w biurze zawodów. Każdy uczestnik objęty zostanie
ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci
Ubezpieczający, tj. organizator.
7.3.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń
organizatorów, służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym
Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę zawodów.
7.4.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne
i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje dyskwalifikacją.
7.5.
Jeżeli zawodnik zdecyduje o wycofanie się z zawodów w dowolnym momencie
rywalizacji, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom lub organizatorowi.

VIII. REJESTRACJA
8.1.
Rejestracja na Zawody będzie odbywać się poprzez formularz rejestracyjny,
dostępny na stronie SlotMarket.pl od 2 listopada 2021 do 27 lipca 2022 roku lub do
wyczerpania miejsc.
8.2.
Limit uczestników Zawodów wynosi 150 drużyn. W przypadku wyczerpania
limitu, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
8.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zapraszania osób do startu w Zawodach
po wyczerpaniu się limitu miejsc lub po terminie podanym w punkcie 8.1.
8.4.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc, przy czym każdy kto
dokonał rejestracji na Zawody do dnia ogłoszenia takiej zmiany ma zagwarantowane
prawo do startu.
8.5.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza
rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem
wysokości.
8.6.
Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest łącznie:
8.6.1. potwierdzenie rejestracji na Zawody ze strony SlotMarket.pl
(potwierdzenie pochodzące z adresu contact@slotmarket.pl)
8.6.2. potwierdzenie płatności z portalu DotPay (potwierdzenie pochodzące z
adresu transkacje@dotpay.pl
8.6.3. informacja o rejestracji w Historii Zgłoszeń na koncie użytkownika
SlotMarket.pl (status: „Zarejestrowany”).

8.7.
Członkowie drużyny zobowiązani są zarejestrować do 22 maja 2022 roku. Po
tym terminie, rejestracji będzie można dokonać w Biurze Zawodów, w godzinach
otwarcia.

IX.

ZGŁOSZENIA GRUPOWE

9.1.
Zgłoszenia
grupowe
są
przyjmowane poprzez
adres
mailowy faktury@slotmarket.pl.
9.2.
Płatność za zgłoszenia grupowe są dokonywane na konto bankowe
Organizatora na podstawie dokumentu Pro-Forma z siedmiodniowym terminem
płatności. Dokument Pro-Forma jest wystawiana za start co najmniej trzech
uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start grupy do dwóch osób
oraz na start indywidualny).
9.3.
Zgłoszenia grupowe są przyjmowane do 30 dni przed zamknięciem formularza
rejestracyjnego.
9.4.
W celu otrzymania dokumentu Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury
oraz liczbę uczestników na adres faktury@slotmarket.pl.
9.5.
Po dokonaniu płatności za dokument Pro-Forma, zostaną wysłane kody
rejestracyjne, niwelującą opłatę startową w procesie rejestracji.
9.6.
Kody rejestracyjne są ważne przez 14 dni, licząc od dnia otrzymania kodów.
9.7.
Osoby rejestrujące się za pomocą kodów, są zobowiązane do wypełniania
formularza rejestracyjnego Zawodów, dostępnego na stronie SlotMarket.pl oraz
podania kodu w ostatnim kroku rejestracji.
9.8.
Osoby, które nie dokonają rejestracji za pomocą kodu, nie będą dopuszczone
do Zawodów.

X.

OPŁATA STARTOWA

10.1.
Opłata startowa za udział w Zawodach, w zależności od kolejności wpłaty,
wynosi:
10.1.1. Pierwsze 50 miejsc: 350,00 zł
10.1.2. Kolejne 50 miejsc: 425,00 zł
10.1.3. Ostatnie 50 miejsc, 500,00 zł
10.2.
Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego
DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej
stronie szyfrowanej
10.3.
Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie
zostanie anulowane.
10.4.
Na Opłatę startową składa się obsługa Zawodnika przed Zawodami
(komunikacja mailowa oraz poprzez kanały Social Media), utrzymanie serwerów strony
internetowej zawodów, zakupy oraz wypożyczenie wyposażenia do zorganizowania
Zawodów, pakiet startowy, organizacja oraz promocja Zawodów.
10.5.
Zawodnik, który chce otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinien
zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane
potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana
automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu
danego uczestnika.
10.6.
Organizator nie wystawia faktur w formie papierowej.

10.7.
Jeżeli Zawodnik zgłosi się po fakturę po dokonaniu płatności, to faktura zostanie
wystawiona tylko na osobę fizyczną. Aby otrzymać fakturę po dokonaniu płatności,
należy skontaktować się poprzez adres faktury@slotmarket.pl
10.8.
Faktury na osobę fizyczną będą wystawiane do trzech miesięcy po dokonaniu
płatności.

XI.

PAKIET STARTOWY

11.1.

W ramach Zawodów każdy uczestnik otrzymuje:
11.1.1. Numer startowy
11.1.2. Zestaw naklejek
11.1.3. Czepek
11.1.4. Opaskę na rękę
11.1.5. Worek depozytowy
11.1.6. Chip
11.1.7. Monetę żywieniową
11.2.
Zawodnikom, którzy ukończyli Zawody przysługuje medal oraz pamiątkowa
koszulka.
11.3.
Rozmiar koszulki należy podać podczas rejestracji. Rozmiar koszulki można
zmienić do 45 dni przed Zawodami.
11.4.
Podstawą odbioru pakietu startowego jest zeskanowanie kodu QR w biurze
zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
11.5.
Każdy członek sztafety zobowiązany jest do założenia opaski na rękę, który
znajduje się w pakiecie startowym.
11.6.
Zawodnik startujący w etapie kolarskim zobligowany jest do samodzielnego
wprowadzenia i odebrania roweru do/ze Strefy Zmian.
11.7.
Lokalizacja oraz godziny otwarcia biura zawodów będzie podana w programie
Zawodów na stronie internetowej zawodów. Biuro w dniu zawodów będzie nieczynne.
11.8.
Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, mogą
zostać przekazane Zawodnikowi za pośrednictwem kuriera na jego żądanie skierowane
na adres: contact@slotmarket.pl,w ciągu 7 dni od dnia zawodów. Koszt wysyłki wynosi:
11.8.1. 50 zł - Polska
11.8.2. 25 EUR - kraje Unii Europejskiej,
11.8.3. 70 EUR - kraje poza Unią Europejską
11.9.
Koszt wysyłki pokrywa Zawodnik przed realizacją wysyłki.

XII.

USŁUGI DODATKOWE

12.1.
Podczas rejestracji na Zawody oraz po jego zakończeniu, Zawodnik może
wykupić dodatkowe usługi.
12.2.
Zakup usług nie jest obligatoryjny i nie jest warunkiem koniecznym do
ukończenia Zawodów. Zakup Usług jest możliwy do 7 dni przed terminem Zawodów.
12.3.
Cena za usługę jest podana w formularzu rejestracyjnym Zawodów na portalu
SlotMarket.pl
12.4.
Organizator nie jest odpowiedzialny za jakość i termin wykonania usługi
dodatkowej. Wszelkie reklamacje należy składać do podmiotu wykonującego
wykupioną usługę

XIII. REZYGNACJE I TRANSFERY
13.1.
Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty startowej na inny rok lub
inne wydarzenie.
13.2.
Rezygnację z Zawodów należy zgłaszać poprzez formularz. Wysokość zwrotu
opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
13.2.1. do 6 kwietnia 2022 roku zwracamy 50% wpłaconej opłaty startowej;
13.2.2. do 22 czerwca 2022 roku zwracamy 25% wpłaconej opłaty startowej;
13.2.3. od 23 czerwca 2022 roku opłata startowa nie jest zwracana;
13.3.
Nie ma możliwości przeniesienia wykupionych usług dodatkowych (np.
grawerowania medalu, pakietu zdjęć) na inne zawody. Opłata za usługi dodatkowe
będzie zwracana tylko w przypadku dokonania transferu do 45 dni przed zawodami.
13.4.
Organizator umożliwia zamianę Kapitana drużyny oraz Członków drużyny do 14
dni przed Zawodami, pisząc na adres gdynia@ironman.com. Po tym terminie nie
będzie możliwości zmiany Kapitana drużyny oraz Członków drużyny.
13.5.
Pakiety startowe zakupione w całości lub częściowo zakupione za pomocą
vouchera lub kodu rabatowego nie podlegają zwrotowi, transferowi na inne
wydarzenie oraz odroczeniu.

XIV. KLASYFIKACJA I NAGRODY
14.1.

W ramach Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
14.1.1. klasyfikacja męska (drużyny złożone tylko z mężczyzn)
14.1.2. klasyfikacja damska (drużyny złożone tylko z kobiet)
14.1.3. klasyfikacja mieszana (drużyny złożone z jeden kobiety i dwóch
mężczyzn lub dwóch kobiet i jednego mężczyzny)
14.2.
Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
14.3.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia
nagród. Wyniki będą znajdowały się na stronie firmy pomiaru czasu.
14.4.
Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Zawodów oraz przekazane
do informacji mediów.
14.5.
W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie
można odebrać tylko w siedzibie Organizatora do 30 dni po zakończeniu Zawodów.
14.6.
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.
14.7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w
wybranych przez siebie kategoriach.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15.1.
Administratorem danych osobowych Zawodników jest Sport Evolution Group
Sp. z o. o., Jana Kochanowskiego 12/23, 01-864 Warszawa, kontakt w sprawie danych
osobowych pod adresem: daneosobowe@sportevolution.pl.
15.2.
Dane osobowe Zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
15.3.
W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o
numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników, zostaną
przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.

15.4.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie
danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, jednak jej
odwołanie nie wpływa na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania danych.
15.5.
Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach,
obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie
projekt.
15.6.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i
zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15.7.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
potrzeby komercyjne.
15.8.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane
przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną
przez Organizatora.
15.9.
Okres przechowywania danych wynosi:
15.9.1. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
– do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego
z dochodzeniem roszczeń.
15.9.2. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności
oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego
wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie
publicznym.
15.9.3. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
15.9.4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Zawodnika– do czasu wycofania
tej zgody.
15.10.
Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wypełnić
wniosek zamieszczony na stronie https://slotmarket.pl/document/politykaprywatnosci i przesłać go na adres contact@slotmarket.pl.

XVI. REKLAMACJE
16.1.
Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Zawodami, należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem na adres korespondencyjny Organizatora, z dopiskiem "Sztafety
Sprint Triathlon Gdynia - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia
imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub

na adres: contact@slotmarket.pl z tytułem „Sztafety Sprint Triathlon Gdynia –
Reklamacja”.
16.2.
Reklamacje przesłane po upływie terminu w punkcie 16.1 nie będą
rozpatrywane.
16.3.
Reklamacje dotyczące Zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 60
dni od dnia ich otrzymania.
16.4.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie
ostateczna.
16.5.
Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta do dochodzenia swoich roszczeń na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przed sądami
powszechnymi.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1.
Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
17.2.
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 28 października 2021 roku.
17.3.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem.
17.4.
Nieznajomość Regulaminu Zawodów nie zwalnia Zawodnika z zasad określnych
przez Organizatora w niniejszym regulaminem.
17.5.
Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających,
nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas
zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik
narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
17.6.
Żaden z zawodników nie może używać środków lub działań zwiększających
wydolność. Zawodnicy mogą być zobowiązani do odbycia testów przed i po zawodach.
Jeżeli zawodnik zostanie wezwany na kontrolę, wymagane jest stawienie się do
kontroli.
17.7.
Każdy Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku
przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy
rowerowej pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na
wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji. Zalecane jest umieszczenie numeru
startowego na plecach w trakcie jazdy rowerem ze względu na chip umieszczony z tyłu
numeru. Podczas etapu biegania Zawodnik jest zobowiązany do umieszczenia numeru
startowego z przodu pod karą dyskwalifikacji.
17.8.
Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy
zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela
zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru
telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.
17.9.
Linię mety może przekroczyć tylko zawodnik uczestniczący w etapie biegowym,
w przypadku przekroczenia linii mety przez innego członka drużyny, drużyna zostanie
zdyskwalifikowana.
17.10.
Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
17.11.
Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w
wodzie.

17.12.
Organizator zapewnia depozyt. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy
wartościowych, a wyłącznie rzeczy niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb
zarówno przed jak i po Zawodach.
17.13.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
17.14.
Organizator bierze odpowiedzialność tylko za pozostawiony w Strefie Zmian
sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask, buty, piankę.
Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane
są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika.
17.15.
W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany
jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz
policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania
sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika.
17.16.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmodyfikowania imprezy z
podaniem przyczyn. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji
pływackiej (czerwona flaga), etap pływacki zostanie odwołany lub zostanie
zorganizowany bieg 1,1 km.
17.17.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
17.18.
Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod
warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie
pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem.
17.19.
Nieobecność na odprawie technicznej nie zwalnia uczestnika od
podporządkowania się do zasad wprowadzanych na tej odprawie.
17.20.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi Zawodów. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu
zostanie częściowo lub w całości zmienione – wszelkie inne postanowienia zachowują
ważność.
17.21.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Zawodów.
17.22.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Powyższe nie ogranicza prawa do sądu w przypadku
zaistnienia sporu.

