Regulamin wyścigu kolarskiego Velo Queen 2020
I. Cel imprezy
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród kobiet.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
3. Przedstawienie Gdańska jako miasta przyjaznego kolarkom i kolarzom.
4. Promocja mobilności ekologicznej.

II. Organizator i partnerzy
1. Organizatorem wyścigu Velo Queen 2020 jest:
Stowarzyszenie RowerOver, Ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot
2. Miastem Gospodarzem Velo Queen 2020 jest Miasto Gdańsk.
III. Czas i miejsce
1. Velo Queen 2020 odbędzie się 21 czerwca 2020 r. (niedziela).
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie miasta Gdańska. Dokładna lokalizacja podana
zostanie w komunikatach technicznych przed zawodami.
IV. Program zawodów
SOBOTA 20.06.2020
16:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów

NIEDZIELA 21.06.2020
7:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Formuła Queen
7:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Formuła Mix
7:30 – 17:00 expo
8:30 uroczyste otwarcie zawodów
9:00 start Formuły Queen
11:30 start Formuły Mix
12:00 dekoracja najszybszych kobiet
14:00 zamknięcie trasy
17:00 zakończenie imprezy
Program może ulec zmianie!
V. Formuła zawodów
1. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch formułach: Formuła Queen oraz Formuła Mix.

VI. Trasa
1. Trasa zawodów prowadzić będzie drogami wyłączonymi z ruchu drogowego.
2. Zawodniczki startujące w Formule Queen będą miały do pokonania 3 pętle (około 55 km
łącznie). Obowiązuje limit czasu 2,5 godziny.
3. Zawodniczki i zawodnicy startujący w Formule Mix będą mieli do pokonania 2 pętle (około
35 km). Obowiązuje limit czasu 2,5 godziny.
VII. Warunki uczestnictwa
1. W Formule Queen mogą wziąć udział tylko kobiety od 18 roku życia (skończone w dniu
zawodów).
2. W Formule Mix mogą wziąć udział pary składające się z jednej kobiety i z jednego
mężczyzny. Obie osoby muszą w dniu mieć skończone 18 lat.
3. Zawodniczki elity startujące w kategorii PRO (Wyścig Kobiet) muszą w dniu zawodów
posiadać ważną licencję PZKol lub w przypadku zawodniczek z zagranicy licencję
krajowego związku kolarskiego.
4. Wszystkie osoby startujące w Velo Queen, zarówno w Formule Queen, jak i w Formule
Mix, zobowiązane będą do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz do
przedstawienia swojego aktualnego dowodu tożsamości (podczas weryfikacji w biurze
zawodów).
5. Warunkiem udziału w Velo Queen jest start w zawodach na technicznie sprawnym
rowerze oraz w zapiętym pod szyją kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach
wspomaganych elektrycznie.
6. W Formule Mix mogą uczestniczyć tylko pary, tj dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Jeżeli
w momencie startu nie będzie jednej osoby z pary, to druga osoba nie może wystartować
sama.
7. Uczestnicy akceptując Regulamin oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierą udział w zawodach
na własną odpowiedzialność i przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się
z 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.
VIII. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Formuły Queen
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe prowadzone będą w Formule Queen (decyduje rok urodzenia,
a w przypadku K18-25 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu):
PRO – Elita
OPEN Amatorek
K18-25 (2002-1995)
K26-35 (1994-1985)
K36-45 (1984-1975)
K46-55 (1974-1965)
K56+ (1964+)
2. Trzy najlepsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają trofea sportowe.
3. Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
4. W Formule Mix nie będzie prowadzona klasyfikacja.

VIII. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.veloqueen.pl do 17 czerwca 2020 do godziny 23:59 lub do momentu wyczerpania miejsc.
2. Zawodnicy zgłaszający się w Formule Mix muszą w momencie zapisów podać dane drugiej
osoby.
3. Możliwa będzie zmiana osoby w Formule Mix do 17 czerwca 2020 do godziny 23:59 oraz po
uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł płatnej na konto organizatora podane na
stronie www.veloqueen.pl.
4. Limit uczestników wynosi 400 zawodniczek w Formule Queen oraz 300 par w Formule Mix.
5. Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z
terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora, nie data
dokonania zgłoszenia.
6. Opłata startowa w Velo Queen 2020 jest uzależniona od ilości zapisanych osób:
Formuła Queen:
100 pakietów po 100 zł
Kolejne 200 pakietów po 130 zł
Kolejne 100 pakietów po 150 zł
Formuła Mix:
100 pakietów po 200 zł od pary
Kolejne 100 pakietów 260 zł od pary
Kolejne 100 pakietów 300 zł od pary
7. Opłaty startowe pobierane będą za pomocą płatności on-line.
8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od
sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca,
w którym została dokonana sprzedaż usług.
9. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Opłata startowa przeznaczona zostanie na koszty
organizacyjne zadania.
10. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
- numer startowy,
- czip do pomiaru czasu.
- profesjonalny pomiar czasu,
- medal na mecie,
- napoje i poczęstunek na mecie,
- ubezpieczenie NNW,
- profesjonalnie zabezpieczoną trasę,
- zabezpieczenie medyczne,
- ewentualnie upominki od sponsorów i partnerów.

X. Zasady rozgrywania zawodów
1. Zawody obędą się przy zamkniętym ruchu drogowym
2. Start Formuły Queen odbędzie się w sektorach startowych zgodnie z kategoriami
wiekowymi. W pierwszym sektorze wystartują zawodniczki z kategorii PRO.
3. Podczas trwania Formuły Queen dozwolona będzie jazda w grupach. Zabronione będą
kierownice do jazdy czasowej, tzw. lemondki.
4. Start Formuły Mix odbędzie się w sektorach startowych zgodnie z numerami startowymi.
5. Podczas trwania Formuły Mix dozwolona będzie jazda w grupach. Zabronione będą
kierownice do jazdy czasowej, tzw. lemondki. Dystans między parą, przez cały czas
trwania zawodów tj. od startu aż do mety, nie może być większy niż 10 m. Jeżeli dystans
będzie większy niż 10 m, Para może zostać zdyskwalifikowana i zmuszona do
opuszczenia trasy. Organizator nie zapewnia powrotu na start – Para będzie musiała
zrobić to we własnym zakresie poza trasą wyścigu.
6. Numer startowy otrzymany od organizatora musi być widoczny podczas całego wyścigu
zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie technicznym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę
na powyższe działania.
8. Pomoc osób trzecich podczas zawodów jest zabroniona.
9. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.
10. Podczas zawodów pod karą dyskwalifikacji zabrania się skracania trasy, utrudniania z
premedytacją wyprzedzania przez szybszą zawodniczę/ szybsze pary, niekulturalnego i
wulgarnego zachowania wobec innych zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów,
wyrzucania pustych opakowań, butelek w miejscu innym niż wyznaczonych do tego
miejsc.
XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez zawodników podlegają ochronie jako dane osobowe
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej RODO).
2. Administratorem daych osobowych jest Stowarzyszenie RowerOver, ul. Grunwaldzka
52/19, 81-771 Sopot, KRS 0000367095.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności
niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych
organizacją oraz udziałem zawodników w zawodach, publikacja wyników, list startowych,
obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c)
RODO).
5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim
współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż
Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują zawodnikom następujące
prawa:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku,
Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora
obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie zawodnikom
startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a
także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonania obowiązków przewidzianych
prawem lub realizacji interesu Administratora.
8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną
techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak
utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i
marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie
wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku
poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub
wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
XI. Uwagi końcowe
1. Każdy zawodnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego
stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w zawodach Velo Queen 2020.
2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
4. Organizator nie wysyła nieodebranych statuetek i nagród. Zawodnik może upoważnić
inną osobę do ich odbioru.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów
6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. Ostateczna interpretacja
regulaminu należy do Organizatora.
7. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad,
huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły
zawodów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

