
REGULAMIN 

IMPREZY SPORTOWEJ pn. 

TRIATHLON W GALERII WARMIOSKIEJ 

I. Celem organizowanej Imprezy jest:  

a. Promocja aktywnej rekreacji;  

b. Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego;  

c. Propagowanie triathlonu i konkurencji triathlonowych jako zdrowej formy spędzania czasu;  

d. Promowanie Centrum Handlowego Galeria Warmioska w Olsztynie oraz funkcjonujących w nim 

najemców  

II. ORGANIZATOR IMPREZY:  Hangloose Centrum Ekstremalnych Sportów Wodnych i Rekreacji spółka  

z o.o . Koordynator imprezy: Paweł Rutkowski  Kontakt: Tel. 698686086, pawel.rutkowski@negu.pl 

Szczegółowe informacje na temat imprezy można uzyskad na stronie internetowej www. galeria-

warminska.pl  

III. Terminy imprezy: 09.05.2015, w godzinach 14:00-19:00 

IV. Miejsce imprezy oraz biuro zawodów: Galeria Warmioska, ul. Tuwima 26, 11-041 Olsztyn 

V. Przebieg imprezy: 

1) W ramach imprezy Triathlon w Galerii Warmioskiej zwanej dalej „imprezą” organizator 

przeprowadzi następujące zawody: 

a) triathlon OPEN o puchar Galerii Warmioskiej (pływanie 4 min, rower 5km, bieganie 

2,5km). Wygrywają najszybsi w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn. 

b) duathlon kid’s o puchar Warmiolandii (kat wiekowa 7-9 lat, 10-13lat, 14-16lat - 400m 

rower, 200m bieg. Wygrywają najszybsi w swojej kategorii wiekowej.  

c) bieg o puchar Adrenaline.pl  na 1500 m. Wygrywają najszybsi w podziale na kategorię 

kobiet i mężczyzn  

d) wyścig rowerowy o puchar INTERSPORT na  3000 m. Wygrywają najszybsi w podziale 

na kategorię kobiet i mężczyzn 

2) W przypadku uzyskania identycznych wyników w zawodach zawodnicy są sklasyfikowani 

na tej samej pozycji. O przyznaniu nagrody przygotowanej za dane miejsce decyduje 

kolejnośd zapisów na zawody.  

3) W zależności od ilości uczestników dystanse w poszczególnych konkurencjach mogą 

zastad zmienione 

4) W ramach imprezy organizator przeprowadzi konkurs wśród uczestników zawodów o 

nagrody pocieszenia. Nagrody pocieszenia otrzymają osoby, które najbardziej trafnie 

wytypują sumę czasów jakie uzyskał najwolniejszy i najszybszy zawodnik konkurencji 

triathlonowej. O kolejności przyznawania nagród decyduje ranking podanych czasów od 

najbardziej do najmniej zbliżonego do sumy czasów osiągniętych rzeczywiście przez 

najszybszego i najwolniejszego zawodnika.  Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której podane 

wyniki będą takie same, pierwszeostwo przyznania narody ma uczestnik, który wcześniej 

zarejestrował się w zawodach. Ilośd nagród będzie zależała od świadczeo sponsorskich. 

 

 



 

5) Biuro zawodów: 

Będzie znajdowad się w Galerii Warmioskiej i będzie czynne w dniu imprezy od godziny 10:00 

do 19.00. 

6) Zapisy 

Zapisów na zawody będzie można dokonad nieodpłatnie za pośrednictwem portalu: 

www.superczas.pl/zapisy do dnia 08.05.2015r. do godziny 23.59 o ile nie zostaną 

przekroczone limity zawodników. 

W dniu zawodów zapisów można dokonad w biurze zawodów od godz. 10.00 do kooca 

trwania zawodów o ile nie zostaną przekroczone limity zawodników. 

Uczestnik może zgłosić się tyko do jednej konkurencji, ale jeśli do momentu rozpoczęcia 

zawodów limity miejsc nie zostaną wykorzystane organizator może podjąć decyzję o 

wyrażeniu zgody na zapisanie się na dodatkową konkurencję o czym poinformuje w trakcie 

imprezy. 

Organizator przewiduje limit zawodników dla każdej z konkurencji, powyżej którego zapisy 

zostaną wstrzymane:  

a) triathlon OPEN o puchar Galerii Warmioskiej – 30 zawodników 

b) duathlon kid’s o puchar Warmiolandii – 40 zawodników 

c) bieg o puchar Adrenaline.pl  na 1500 m. – 90 zawodników 

d) wyścig rowerowy o puchar INTERSPORT na  3000 m -  30 zawodników 

7) WARUNKI UCZESTNICTWA Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby 

niepełnoletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów (oświadczenie na ostatniej stronie). 

Uczestnictwo w pojedynczej konkurencji:  

a) Rejestracja  

b) Posiadanie i przedstawienie organizatorowi w Biurze Zawodów dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem (osoby niepełnoletnie startują tylko w obecności prawnego 

opiekuna, po podpisaniu przez niego stosownego oświadczenia dostępnego w Biurze 

Imprezy – załącznik nr 1 do regulaminu)  

c) Brak przeciwwskazao zdrowotnych do uprawiania sportów wytrzymałościowych w 

tym biegów terenowych stwierdzony własnoręcznym podpisem na karcie 

zgłoszeniowej w Biurze Imprezy;  

d) Posiadanie licencji zawodniczej nie jest wymagane;  

e) Znajomośd i akceptacja Regulaminu Imprezy potwierdzone własnoręcznym podpisem 

lub w przypadku dzieci, podpisem ich pełnoletniego opiekuna. 

8) ŚWIADCZENIA W RAMACH UCZESTNICTWA W ZAWODACH:  W ramach startu w 

zawodach  uczestnik otrzymuje:  

● pakiet startowy dotyczy wszystkich konkurencji poza konkurencją kid’s duathlon w 

ramach której uczestnicy otrzymają darmowe „wejściówki” do centrum rozrywki dla 

dzieci „Warmiolandia” znajdującego się w Galerii Warmioskiej w Olsztynie. 

● możliwośd udział w konkursie o nagrody pocieszenia 

● więcej wraz z napływem świadczeo sponsorskich.  

VI. ORGANIZACJA TECHNICZNA  

1. Konkurencje triathlonowe oraz pozostałe pojedyncze konkurencje zostaną rozegrane z 

wykorzystaniem:  

http://www.superczas.pl/zapisy


a) Pływanie – z wykorzystaniem basenu z przeciwprądem 

b) Jazda na rowerze – jazda na rowerach wpiętych w stacjonarne trenażery multimedialne 

c) Bieganie – z wykorzystaniem stacjonarnej bieżni elektrycznej 

2. Każdorazowo uczestnik przed rozpoczęciem konkurencji zostanie poinstruowany o zasadach 

korzystania z urządzenia na którym przeprowadzone są zawody. Należy używad sprzętu w 

sposób do tego wskazany. Uczestnik pokrywa koszty umyślnego zepsucia sprzętu. 

3. Na urządzeniach na których rozgrywane są konkurencje – rowerach i  bieżniach 

obowiązuje sportowe obuwie zamienne. 

4. Uczestnik zobowiązany jest dostosować strój do konkurencji w której bierze udział. 

Szczególnie należy zadbać o strój wykorzystany do konkurencji pływania tak aby wszystkie 

intymne części ciała były zasłonięte.  

5. Organizator zapewnia namiot techniczny w którym uczestnik może przygotować się do 

konkurencji pływania.  

6. Uczestnik biorący udział w konkurencji pływania zobowiązany jest zachować pełną higienę 

przed wejściem do basenu stosując się do zaleceń organizatora.  

7. Uczestnik w konkurencji pływania startuje we własnym stroju kąpielowym lub 

pływackim. Ponadto uczestnik pływania powinien mieć swoje okulary pływackie oraz 

ręcznik.. Organizator, jeśli świadczenia sponsorskie na to pozwolą, może zobowiązać 

każdego pływającego do nałożenia pianki triathlonowej, okularków oraz czepka 

sponsora. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozić będzie dyskwalifikacją. 

8. Każdy uczestnik przygotowując się do zawodów może korzystad z infrastruktury centrum 

handlowego zwłaszcza z sanitariatów zlokalizowanych w Galerii Warmioskiej. 

9. Organizator nie udostępnia możliwości skorzystania z prysznica na terenie centrum handlowego. 

10. Pomiar czasu ręczny i elektroniczny.  

VII. PRZEPISY BEZPIECZEOSTWA  

1. Wszyscy zawodnicy, widzowie i inne osoby trzecie zobowiązane są do podporządkowania 

komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego;  

2. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszad niezwłocznie Organizatorowi Imprezy bądź 

Koordynatorowi 

3. Zawodnicy jak i osoby trzecie których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, będą wypraszani z terenu Imprezy;  

4. Zarówno zawodnicy jak i osoby trzecie, które będą zakłócad porządek i utrudniad korzystanie z 

urządzeo innym zawodnikom, widzom, organizatorom będą wypraszani z terenu Imprezy 

5. Zabrania się zawodnikom i osobom trzecim:  

- słuchania głośnej muzyki, używania słuchawek wewnętrznych;  

- palenia tytoniu, rozniecania ognia;  

- wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek; 

 - wprowadzania psów; - gry w piłkę i uprawiania sportów które mogą zagrozid w jakikolwiek 

stopniu zawodnikom, widzom bądź organizatorom;  

- rzucania wszelkimi przedmiotami; - wnoszenia przedmiotów na teren Imprezy mogących 

stworzyd zagrożenie dla zawodników, widzów, organizatorów;  

- zaśmiecania terenu Imprezy;  

VIII. NAGRODY  



1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców (1,2,3 miejsce) poszczególnych kategorii 

oraz nagrody pocieszenia niezależnie od wyniku sportowego.   

2. Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia przekazane w ramach dodatkowego 

konkursu nie dublują co oznacza, że zwycięzcy poszczególnych konkurencji nie biorą działu w 

konkursie na nagrody pocieszenia. 

IX. KARY  

1. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników, podmienianie się zawodników, 

wykłócanie się o wynik, dyskusje dotyczące sensowności regulaminu, próby oszukania 

Organizatora (podrabianie dokumentów stwierdzających wiek), niestosowanie się do 

zarządzeo dotyczących bezpieczeostwa oraz nie przestrzegania pozostałych przepisów 

niniejszego regulaminu mogą spowodowad zmianę ostatecznego wyniku danej konkurencji 

lub dyskwalifikację.  

2. Organizator może udzielid następujące kary:  

2.1. Upomnienie;  

2.2. Przesunięcie zawodnika o jedną lub więcej pozycji w dół;  

2.3. Kara czasowa;  

2.4. Dyskwalifikacja;  

3. Drugie upomnienie prowadzi do dyskwalifikacji;  

4. Orzeczenie o wymiarze kary wydaje Sędzia główny po naradzie z osobą reprezentującą 

Organizatora Imprezy oraz Koordynatorem Imprezy;  

 

X. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

zawodników na imprezę i powrotu z nich;  

2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialnośd (w przypadku zawodników niepełnoletnich 

na odpowiedzialnośd rodziców lub prawnych opiekunów);  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

Imprezy;  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 

nieumiejętnym i niezgodnym z zasadami użytkowaniem urządzeo na których są rozgrywane zawody; 

5. Osoby które uczestniczą w imprezie jako bierni uczestnicy (należy przez to rozumied celowe lub 

niezamierzone przebywanie na terenie Imprezy) robią to na własną odpowiedzialnośd;  

6. Organizator zastrzega sobie możliwośd wykluczenia zawodnika przy stwierdzeniu zatajenia jego 

problemów zdrowotnych;  

7. Zawodnik w każdej chwili trwania Imprezy może dobrowolnie zrezygnowad z dalszego brania w 

nim udziału;  

8. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów na wskutek wycofania się zawodnika z Imprezy;  



9. Zabrania się:  

- pisania na elementach infrastruktury Imprezy, malowania i oklejania;  

- umieszczania i wnoszenia reklam, ogłoszeo, bez zgody Organizatora;  

10. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;  

11. Zawodnik obowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej;  

12. Integralną częśd z regulaminem stanowią załączniki wymienione w treści Regulaminu;  

13. Po rejestracji wykonanej przez zawodnika uznaje się iż zawodnik zapoznał się z regulaminem i 

zgadza się na jego warunki;  

14. Osoby i organizacje naruszające zasady bezpieczeostwa i porządku będą pociągnięte do 

odpowiedzialności;  

15. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące porządku i 

zachowania w centrum handlowym Galeria Warmioska w Olsztynie. 

16. Żaden z organizowanych konkursów w ramach imprezy nie podlega regulacjom Ustawy o Grach 

Hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. 

XI. DEKLARACJA  

Organizator, Koordynatorzy oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy 

startują na własną odpowiedzialnośd. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialnośd cywilną i prawną za 

wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z imprezami.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosid żadnych roszczeo w stosunku do 

organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegad zarządzeo służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. 

imprezie. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi 

danymi osobowymi mogą byd wykorzystane przez Internet, prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem 

zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i wypełniłem zgłoszenie 

zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez:  Hangloose Centrum Ekstremalnych Sportów Wodnych i Rekreacji spółka  z o.o . z siedzibą w 

Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, 

poz.883).  



XII. Szczegółowy harmonogram imprezy oraz przewidywany  zakres nagród będzie opublikowany na 

www.galeria-warminska.pl    

http://www.galeria-warminska.pl/


Załącznik nr 1 – oświadczenie dla osoby niepełnoletniej. 

 

 ...........................(miejscowośd), dnia ...............................  

 

 

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO Ja niżej podpisany  

………….……………………………………………………………,  

działając jako opiekun prawny .…………………………………………………………..………………………, niniejszym 

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego w imprezie pn. Triathlon w 

Galerii Warmioskiej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem imprezy pn. 

Triathlon w Galerii Warmioskiej, której warunki w pełni akceptuję. Mój podopieczny bierze udział w 

ww. imprezie na moją odpowiedzialnośd, a ja zdaje sobie sprawę z możliwości doznania przez niego 

kontuzji i odniesienia obrażeo. W związku z powyższym oświadczam, że w imieniu podopiecznego 

zrzekam się prawa do dochodzenia odszkodowania od organizatorów Imprezy pod jakimkolwiek 

tytułem. W szczególności zrzekam się: - prawa dochodzenia od organizatorów odszkodowania z 

tytułu wszelkich wypadków związanych z udziałem mojego podopiecznego w imprezie, - prawa 

dochodzenia od organizatorów odszkodowania za szkodę osobową i majątkową wyrządzoną mojemu 

podopiecznemu przez inne osoby obecne na imprezie.  

 

czytelny podpis ................................................... 


