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REGULAMIN IMPREZY 

 

§ 1. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem 1. Festiwalu Rolkowego PWSTE jest Studenckie Koło Naukowe 

„FOCUS” z siedzibą w Jarosławiu, 37-500, ul. Czarnieckiego 16, e-mail: 

festiwalrolkowy@usspwste.pl. 

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalrolkowy.usspwste.pl. 

3. Partnerem imprezy jest miasto Jarosław. 

§ 2. MIEJSCE I TERMIN 

1. 1. Festiwal Rolkowy PWSTE odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. 

2. Konkurencje festiwalowe (przejazdy rolkowe) wraz z ich dystansami znajdują się w 

Programie Sportowym 1. Festiwal Rolkowy PWSTE (Organizator wydarzenia 

zastrzega, że Program może ulec zmianie). 

3. Start i Meta imprezy sportowej 1. Festiwalu Rolkowego PWSTE zostały zaplanowane 

na Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. 

Szczegółowa specyfikacja tras zostanie zaprezentowana podczas odbioru numerów 

startowych przez Uczestników. 

§ 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. I. Festiwal Rolkowy PWSTE, to impreza sportowa o charakterze rekreacyjnym, z 

wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas jedno 

dniowego wydarzenia w Jarosławiu zostaną przeprowadzone zjazdy na dystansach od 

2 km do dystansu 6 km, a rolkowym zmaganiom towarzyszyć będą strefy aktywności, 

a także przygotowane dodatkowe rozrywki. 

 

 

 

 



§ 4. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnik 1. Festiwalu Rolkowego PWSTE to osoba, która została zarejestrowana i 

zweryfikowana za pomocą formularza zgłoszeniowego na podstawie danych zawartych 

w formularzu akceptując jednocześnie o znajomości niniejszego Regulaminu, Klauzuli 

Informacyjnej oraz dodatkowych informacjach zawartych w formularzu.  

2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych zjazdach  

a. Zjazd 2 km – młodzież do 18 roku życia, 

b. Zjazd do 6 km – osoby powyżej 18 roku życia. 

UWAGA! Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w 

zjeździe od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do 

startu i wydania numeru identyfikacyjnego jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna wraz 

z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Festiwalu. 

3. Każdy z zawodników dopuszczony do linii startu musi zostać wcześniej zweryfikowany 

w Biurze Festiwalu. 

4. Podczas weryfikacji w Biurze Festiwalu, Uczestnik musi posiadać ze sobą ważny 

dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które dokonały rejestracji za pomocą 

formularza zgłoszeniowego Online mają pierwszeństwo w wpisaniu ich na listę 

Uczestników Festiwalu. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zjazdu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem, iż dany uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziały w 

wybranym przez niego zjeździe. 

6. Każdy z Uczestników, aby wystartować musi mieć obowiązkowo przyczepiony numer 

startowy do swojej koszulki. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. 

Przebywanie na torze bez numeru identyfikacyjnego jest niedozwolone i podlega 

konsekwencjom prawnym. 

7. Zarejestrowani Uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Festiwalu numer startowy. 

8. Zarejestrowany – poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze 

numeru startowego zostaje zdyskwalifikowany i nie może wystartować w wybranym 

przez siebie zjeździe. 

9. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu. 

10. Zabrania się startu zawodników pod wpływem alkoholu bądź innych środków 

odurzających, jak również spożywania ich podczas zjazdu. 



11. W ramach 1. Festiwalu Rolkowego PWSTE nie będzie możliwości startu osób 

niepełnosprawnych. 

12. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

13. Uczestnik zjazdów powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie i posiadać 

podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW 

– uczestnik ma obowiązek wykupić je we własnym zakresie. 

14. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa 

zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

zawodników/uczestników, w wyniku udziału w 1. Festiwalu Biegowym PWSTE oraz 

jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich szkód. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania pełnego zabezpieczenia ciała przed 

upadkami tj. ochraniacze (na ręce, nogi), a także kasku ochronnego. 

 

§ 5. KONTROLE ANTYDOPINGOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych. 

2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej. 

3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem wyników 

indywidualnych, uzyskanych w danym zjeździe, ze wszystkimi wynikającymi z tego 

konsekwencjami, w tym przypadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy 

nagród. 

4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej u zawodnika automatycznie prowadzi 

do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danym zjeździe, ze 

wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przypadkiem wszelkich 

zdobytych medali, punktów czy nagród. 

 

 

 

 

 

 



§ 6. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej 

www.zawody.usspwste.pl do 2 dni przed startem danego zjazdu. 

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, otrzymuje numer 

startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej. 

3. Zgłoszenie się w Biurze Festiwalu powinno być własnoręcznie podpisane. Podpisu na 

karcie rejestracji należy dokonać przed odebraniem numeru startowego. 

4. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika 

imprezy dla potrzeb biegu i organizatora. 

§ 7. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zjazdy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

2. Zwycięzcy zjazdów w poszczególnych kategoriach, którzy uzyskali najlepsze czasy 

otrzymują nagrody w postaci medali, bądź statuetek/pucharów. Dodatkowo otrzymują 

poszczególne nagrody od sponsorów, które określił organizator wydarzenia. 

3. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas 1. Festiwalu Rolkowego PWSTE. 

Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu. 

 

§ 8. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników 

przy Biurze Festiwalu. 

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Festiwalu. 

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby korekty były dokonywane na 

bieżąco. 

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane na specjalnym formularzu (do otrzymania w 

Biurze Festiwalu wyłącznie w dniu imprezy sportowej) w formie pisemnej za wpłatą 

kaucji 10 złotych (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika). 

4. Organizator rozstrzyga kwestie sporne przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. 

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego po 

zakończonych wszystkich zjazdach. 

6. Organizator będzie prezentował wyniki w postaci najlepszych czasów w danej kategorii 

zjazdowej. Oznacza, to iż czasy z wszystkich zjazdów danej kategorii będą brane pod 



uwagę do stworzenia klasyfikacji generalnej. Organizator informuje, iż zajęcie 

pierwszego miejsca w danym zjeździe nie gwarantuje wygranej, lecz uzyskany czas. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminu 1. Festiwalu Rolkowego 

PWSTE oraz oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

wybranym zjeździe, wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 

ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport 

poszkodowanego  przez personel ratowniczo-medyczny, działających w imieniu 

Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania zjazdu są 

ostateczne i nieodwołalne. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zjeździe jest związany z wysiłkiem 

fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu, możliwe są również 

szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki 

i ich skutki. 

3. Przyjmuje się, że Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i 

braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych zjazdach, rozważył i ocenił 

własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym 

zjeździe oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

4. Uczestnicy każdego zjazdu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały 

pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby 

Porządkowej Organizatora podczas dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu 

poszkodowanych. 

5. W przypadku innych zagrożeń (np. pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa 

czy budowlana, atak terrorystyczny), Uczestnicy podporządkowują się kierującym 

akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia (dotyczy to Straży Pożarnej 

lub Policji). 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w 

szczególności w zakresie dystansu, godzin startu, miejsca startu, mety, czy formuły 

zjazdów. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 


