
                                                                                       

 

 

 
REGULAMIN 

Wyścigu Rowerowego 

BiT CITY BUDLEX CUP 
Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku 

13.09.2015 r. 
 
 

1. INFORMACJA O IMPREZIE 
 Nazwa imprezy: BiT CITY BUDLEX CUP, 
 Impreza dla dzieci i młodzieży od wieku przedszkolnego do 14 lat. 

 
2. CEL IMPREZY 

 Popularyzacja kolarstwa na terenie regionu, 
 Ukazanie piękna Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, 
 Wyłonienie najlepszych wśród startujących w wyścigu rowerowym. 

 
3. ORGANIZATOR IMPREZY 

 UKS Copernicus – Akademia Michała Kwiatkowskiego. 
 

4. WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY 
 Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku k/Bydgoszczy, 
 Budlex S.A. 

 
5. WSPERAJĄCY IMPREZĘ 

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Impreza współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
6. SPONSORZY IMPREZY 

 Budlex S.A. 
 Fit Park Sp.z o.o. 

 
7. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

 Impreza rozpocznie się w niedzielę 13 września 2015 r. o godz.12:00, 
 Miejsce rozegrania imprezy: Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku 

k/Bydgoszczy, 
 Miejsce startu i mety: Leśny Park ul. Konna, w pobliżu stoku narciarskiego,  
 Biuro organizacyjne mieści się na parkingu w pobliżu startu/mety w namiocie UKS 

Copernicus. 
 
8. UCZESTNICTWO 

 W wyścigu rowerowym mają prawo startu dzieci w wieku przedszkolnym - do 6 lat 
włącznie (dotyczy to również 6-latków chodzących do 1 klasy szkoły podstawowej) oraz 
uczęszczających do klas 1-6 (od 7 lat - nie dotyczy 6-latków), prawo startu mają także 
dzieci posiadające kolarską licencję sportową kategorii żak i młodzik. 

 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego roweru MTB (roweru górskiego) oraz 
kasku sztywnego. Warunek posiadania roweru MTB nie dotyczy dzieci do lat 6 włącznie – 
wyścig zostanie rozegrany na drodze asfaltowej.  

 
9. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia w dniu imprezy w biurze imprezy (namiot Copernicus) w niedzielę 13 września 
2015 roku w godzinach 10:00-11:30. Zgłoszenie może być dokonane tylko osobiście. 

 Dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem do udziału w wyścigu rowerowym 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację wizerunku oraz na 



                                                                                       

 

 

przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883). 

 
10. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Warunkiem uczestnictwa w Bit City Budlex Cup jest zapoznanie się i bezwzględne 
stosowanie do zapisów niniejszego regulaminu, 

 Prawo startu mają dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni dokonają zgłoszenia w 
biurze imprezy i złożą tam osobiście pisemną zgodę na ich start, podpiszą oświadczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz zaakceptują warunki określone niniejszym 
regulaminem. 

 Warunkiem dopuszczenia do startu dzieci posiadających licencję kolarską kategorii żak 
lub młodzik jest przedstawienie przez ich rodziców/trenera/opiekunów prawnych licencji 
sportowej oraz aktualnej karty zdrowia sportowca. 

 Zgłoszenie zawodnika do startu w imprezie i dopełnienie wymaganych formalności jest 
równoznaczne z akceptacją warunków określonych niniejszym regulaminem. Start 
małoletniego uczestnika jest wyłącznie na własną odpowiedzialność jego rodziców/ 
trenera/opiekunów prawnych. 

 Brak spełnienia powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem 
niepełnoletniej osoby do startu w imprezie.  

 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika Bit City Budlex Cup roweru 
MTB (górskiego) i jego wyposażenia (nie dotyczy dzieci do 6 lat włącznie). 
Odpowiedzialność za rower i jego wyposażenie spoczywa na uczestniku imprezy. 
Organizator ma prawo do weryfikacji rowerów i ich wyposażenia. 

 Uczestnik wyścigu rowerowego obowiązany jest do jazdy w atestowanym zapiętym kasku 
sztywnym i samodzielne pokonanie wyznaczonej trasy.  

 Naruszenie powyższych zasad może spowodować dyskwalifikację uczestnika imprezy. 
 
11. KATEGORIE WIEKOWE (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY) 

 Dzieci przedszkolne do 6 lat włącznie (łącznie z 6-latkami uczniami 1 klasy szkoły 
podstawowej), 

 Uczniowie klas 1-3 (nie dotyczy 6-latków), 
 Uczniowie klas 4-6, 
 Kategoria żak, 
 Kategoria młodzik. 

 
12. ORGANIZACJA WYŚCIGU BiT CITY BUDLEX CUP 

 Impreza przeprowadzona będzie na drodze asfaltowej i po podłożu trawiastym.  
 Wyścig rowerowy odbędzie się na pętli o długości 800 m. Uczestnicy w zależności od 

kategorii będą mieli do pokonania dystans: 
 dzieci przedszkolne – 400 m, dzieci do 6 lat włącznie (dotyczy to także 6-latków 

będących uczniami 1 klasy szkoły podstawowej), wyścig tylko na drodze asfaltowej, 
 uczniowie klas 1-3 – 1,6 km (2 pętle), nie dotyczy 6-latków, 
 uczniowie klas 4-6 – 2,4 km (3 pętle), 
 kategoria żak       – 4,8 km (6 pętli), 
 kategoria młodzik   – 6,4 km (8 pętli). 

 Numery startowe uczestnicy otrzymują po dokonaniu zgłoszenia w biurze wyścigu 
rowerowego. Numer jest do zamocowania na kierownicy roweru. Po wyścigu uczestnik 
jest zobowiązany zwrócić numer startowy do biura wyścigu. 

 
13. PROGRAM MINUTOWY 

 Godz.10:00-11:30 – zapisy uczestników, 
 Godz.12:00 – start pierwszej kategorii wiekowej, 
 Starty poszczególnych kategorii wiekowych odbędą się w kolejności: 

 dzieci przedszkolne, 
 uczniowie klas 1-3 – dziewczęta, chłopcy, 
 uczniowie klas 4-6 – dziewczęta, chłopcy, 
 kategoria żak – dziewczęta, chłopcy, 
 kategoria młodzik – dziewczęta, chłopcy.  

 Po ostatnim wyścigu dekoracja najlepszych dzieci i zakończenie imprezy. 



                                                                                       

 

 

14. NAGRODY 
 We wszystkich kategoriach przewidziane są nagrody dla pierwszych pięciu uczestników, 
 Pamiątkowe puchary otrzyma trzech najlepszych uczestników w każdej z kategorii. 

 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
wyścigu, 

 Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność – rodzica/trenera/opiekuna 
prawnego, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie trwania i 
po imprezie, 

 Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 
zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych regulaminem, 

 Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wyścigu z ramienia organizatora jest 
Daniel Okruciński – Dyrektor Wyścigu, tel. 603 212 143, 

 Najbliższe punkty pomocy medycznej: 
 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 

44, tel. 52 326 21 00, 
 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej – 

Curie 9, tel. 52 585 40 00. 


