REGULAMIN ZAWODÓW
MINI TRIATHLON IN DA HOUSE – BOCHNIA 2017
DYSTANS – MINI SPRINT (0,5 km / 5 km / 2 km)
I. ORGANIZATORZY:
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni oraz Centrum Rehabilitacyjno - Rekreacyjne Fitness
& Body w Bochni.
II. TERMIN I MIEJSCE
Bochnia, 2 grudnia 2017 r.
Biuro Zawodów - start, meta i strefa zmian, znajdować się będzie na terenie Krytej
Pływalni w Bochni oraz Centrum Fitness & Body przy ul. Św. Leonarda 34 (start) i ks. Józefa
Poniatowskiego 22a (meta), 32-700 Bochnia
III. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej i dostępnej formy ruchu w okresie
jesienno-zimowym.
2. Promocja miasta Bochnia oraz Krytej Pływalni w Bochni i Centrum Fitness & Body
w Bochni.
IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 2 grudnia 2017 r.
7.00 – 8.30 rejestracja i wydawanie pakietów startowych (Biuro Zawodów)
8:40 - odprawa techniczna dla pracowników zawodów
8:50 - odprawa techniczna zawodników
8:55 - oficjalne otwarcie Imprezy MINI TRIATHLON IN DA HOUSE – Bochnia 2017
9:00 - start I grupy (maksimum 5 osób), każda następna grupa startuje co 30 min.
13:15 - ceremonia wręczenia nagród (po zakończeniu ostatniej rywalizacji).
V. DYSTANS I TRASA
Impreza MINI TRIATHLON IN DA HOUSE zostanie rozegrana na dystansie MINI SPRINT
(0,5 km / 5 km / 2 km).
1. Pływanie na dystansie 0,5 km w basenie 25 metrowym (20 długości). Na jednym torze
startuje jeden zawodnik, pomiar czasu i dystansu, wsparcie i nadzór wolontariuszy. Start
z wody, nie skaczemy. Tor nr 1 – wyłączony dla pracowników zawodów (m.in. podwodne
foto i video). Limit w strefie zmiany maksimum 10 minut.
2. Jazda na rowerach stacjonarnych przygotowanych przez Organizatora na terenie holu
głównego Krytej Pływalni w Bochni. Zawodnik pokona dystans 5 km. Pomiar czasu i dystansu,
wsparcie i nadzór wolontariuszy.
3. Bieganie na dystansie 2 km na bieżniach elektrycznych przygotowanych przez
Organizatora na terenie Centrum Fitness. Pomiar czasu i dystansu, wsparcie i nadzór
wolontariuszy.
Limit czasu ukończenia każdej grupy 1h.

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów będzie się mieściło w holu głównym Krytej Pływalni w Bochni. Biuro będzie
czynne w sobotę 2 grudnia 2017 r. w godzinach 7:00 – 8:30
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
W strefie zawodnika dostępne będą produkty energetyczne, owoce i woda mineralna
niegazowana. Po zakończonym starcie, zawodnicy będą mogli otrzymać posiłek
regenerujący, na podstawie otrzymanego voucher’a.
VIII. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez sędziów wolontariuszy dla każdej
z konkurencji: pływanie, jazda na rowerze, bieganie.
IX. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia)
K 30- (16 - 29 lat)
K 30+ (30 lat i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
M 30- (16 - 29 lat)
M 30+ (30 lat i więcej)
3. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia
zawodnika.
X. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników oraz pierwsze trzy zawodniczki otrzymają puchary
i nagrody rzeczowe.
2. Nagrody rzeczowe dodatkowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy
ukończyli Imprezę MINI TRIATHLON IN DA HOUSE podczas ceremonii wręczenia nagród.
3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
4. Klasyfikacje nie dublują się.
5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje
połączenie z niższą kategorią wiekową.
6. Każdy zawodnik, który ukończy Imprezę MINI TRIATHLON IN DA HOUSE otrzyma
okolicznościowy dyplom.
XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat
i przedstawią pisemną zgodę rodziców oraz uczestnicy od 18 lat, którzy przedstawią swój
dowód tożsamości.
XII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenia do Imprezy MINI TRIATHLON IN DA HOUSE będą przyjmowane jedynie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres memorial@basenbochnia.pl W zgłoszeniu
należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy.
2. O wpisie na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Obowiązuje limit uczestników – 50 osób.

4. W przypadku osiągnięcia limitu 50 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na
zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
5. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2017 r., po tym
terminie będzie się można zapisać w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
6. Opłata startowa będzie pobierana w formie dowolnego datku „do puszki” na rehabilitację
cierpiącej na autyzm Sary Wąs - podopiecznej bocheńskiej Fundacji Auxilium. Można też
dokonać wcześniejszej wpłaty na dowolną kwotę na subkonto 93 2490 0005 0000 4600 9940
0084. W takim przypadku należy okazać dowód wpłaty w trakcie rejestracji. Wpisowe nie
podlega zwrotowi. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
7. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
XIII. WYNIKI
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.basenbochnia.pl oraz
www.centrumbochnia.pl
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Imprezy MINI TRIATHLON IN DA HOUSE będą przetwarzane
w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Imprezy MINI TRIATHLON IN DA HOUSE będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922). Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku
z udziałem w Imprezie MINI TRIATHLON IN DA HOUSE obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób,
w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie MINI
TRIATHLON IN DA HOUSE. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego
i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji
o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Imprezą MINI TRIATHLON IN DA HOUSE należy
składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora, w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data
stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Imprezy MINI TRIATHLON IN DA HOUSE Organizator rozpatrywać
będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy MINI TRIATHLON IN DA
HOUSE będzie ostateczna.
XVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 2 grudnia 2017 r. o godz. 8:35.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
- komplet numerów startowych,
- upominki od sponsorów,
- voucher na posiłek regeneracyjny.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. W Imprezie MINI TRIATHLON IN DA HOUSE nie będą wymagane licencje PZTri.
10.Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, a w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych zawodników.
11. W przypadku niespodziewanych zdarzeń jak awaria bądź przerwa w dostawie energii
elektrycznej Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenia jej na
inny termin lub zmiany formuły zawodów.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym.

