
 
 

Hulaj-Nóżka 
Mistrzostwa Elbląga rowerków biegowych i hulajnóg 

 
REGULAMIN ZAWODÓW 
 
 
1. CEL ZAWODÓW:  
Promocja Toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „Kalbar”  
Popularyzacja jazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach  wśród dzieci.  
Popularyzacja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia 

 

2. ORGANIZATORZY:   

Urząd Miejski w Elblągu 

MOSiR Elbląg ul. Karowa 1 80-300 Elbląg, kontakt: tel. 55 625-63-06 

e-mail: imprezy@mosir.elblag.eu 

 

3. MIEJSCE I TERMIN:  
Elbląg, Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, przy ul. Agrykola 8 w Elblągu, 
30.07.2022 r., sobota, 
w godz. 11:00-13:00 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
4.1. Zgłoszenia do zawodów ,,Hulaj-nóżka” przyjmowane są do piątku, 29 lipca, do godz. 
12:00, poprzez wypełnienie formularza Google tutaj. Obowiązywać będzie limit uczestników. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

4.2. W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 30 minut przed startem 
imprezy w biurze zawodów.  

4.3. Udział w zawodach jest bezpłatny. 
 

4.4. Impreza ma charakter otwarty. 
 

4.5. Każdy uczestnik startuje na odpowiedzialność swoich rodziców/opiekunów. 
 
4.6. Każde dziecko jest zobowiązane do jazdy w kasku sztywnym i samodzielnego 
pokonania trasy na rowerkach i hulajnogach, które napędzane są wyłącznie siłą jego 
własnych mięśni. 
 
4.7. Podczas zawodów będzie możliwość wypożyczenia rowerków i hulajnóg. Ich liczba 
będzie jednak ograniczona. 
 
4.8. Każdy uczestnik może startować tylko w jednej kategorii. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCmFohzzJ9za9qCGxY2eHGLv22x6RvROgQf9KEDHoahi9mLg/viewform


4.9. Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania 
zgłoszeń startowych w przypadku wyczerpania się limitu 100 uczestników. 
 

5. PROGRAM ZAWODÓW ,,HULAJ-NÓŻKA” 
 
Impreza przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne 
są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji): 
 
10:00-11:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów 

10:45-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna 

11:00-11:30 – start dzieci na rowerkach biegowych (dzieci do 2 lat) i dekoracja (dopuszcza 

się start z rodzicami/opiekunami) i dekoracja 

11:35-12:35 – start dzieci na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych (dzieci 

3-4 lata, dopuszcza się start z rodzicami/opiekunami, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat) i 

dekoracja 

12:45 – zakończenie imprezy 

6. ZAWODY 
 

6.1. Zawody we wszystkich kategoriach oraz z użyciem konkretnego sprzętu sportowego 
zostaną przeprowadzone na nawierzchni Toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „Kalbar” przy ul. 
Agrykola 8 w Elblągu. 
 
 

6.2. Start do każdego wyścigu będzie odbywał się zgodnie z podziałem na kategorie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w 
uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na 
odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu. 
  

6.3. Organizator ustala limit wszystkich startujących we wszystkich kategoriach łącznie na 
100 osób. 
 

6.4. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatorów. 
6.5. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy 
 

6.6. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury. 
 
7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU:  
Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymają:  
- pamiątkowe medale 

 

8. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY: 
 

W ramach wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe. Dla wszystkich dzieci 
przygotowane będą medale. Dla trzech najlepszych uczestników w danej kategorii będą 
dodatkowe nagrody. 
 
 
 
 



 
 
 

 
Oznaczenie Wiek 

Nagrody za miejsca w 
klasyfikacji wiekowej 

Trasa 

Dzieci Rowerki 
biegowe 

do 2 lat 
Medal dla każdego 

uczestnika 
150 metrów 

 
Hulajnogi 3-4 lata 

Medal dla każdego 
uczestnika 

200 metrów 
 

 
Hulajnogi 5-6 lat 

Medal dla każdego 
uczestnika 

200 metrów 

 
Hulajnogi 7-8 lat 

Medal dla każdego 
uczestnika 

333 metry 
(1 okrążenie toru) 

 
Hulajnogi 9-10 lat 

Medal dla każdego 
uczestnika 

333 metry 
(1 okrążenie toru) 

 
Hulajnogi 11-12 lat 

Medal dla każdego 
uczestnika 

333 metry 
(1 okrążenie toru) 

 

W/w nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.  

Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza, że nagrody przepadają. 

 

9. INFORMACJE KOŃCOWE:  

9.1. Rodzic/opiekun wysyłając zgłoszenie/zapisując w biurze zawodów dziecko/dzieci 
oświadcza, że:  

• Zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów „Hulaj-nóżka” 
 

• Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są 
w niniejszym regulaminie. 

 

• Zapisane przez niego dziecko lub dzieci startują na jego własną odpowiedzialność i 
ma świadomość, że ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że 
udział ich w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

 

• Wysłanie zgłoszenia/zapis w biurze zawodów oraz start w wyścigu oznacza, że 
rodzic/opiekun ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w wyścigu zgłoszonego przez niego dziecka lub dzieci i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko, zgłaszając dziecko lub dzieci na własną 
odpowiedzialność. 

 

• Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych 
niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w 
przepisach prawa. 

 
• Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą 

(wizerunek) oraz z wizerunkiem zgłoszonego dziecka lub dzieci, a także wyniki 
z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie 
wykorzystane przez: prasę, radio, telewizję, media społecznościowe, a także w 



celach marketingowych Organizatora i Partnerów wyścigu na wszystkich 
polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją 
i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. 
 

• Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy 
organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (RODO). 
  

9.2. Rodzic/opiekun zgłoszonego dziecka lub dzieci zobowiązuje się do: 
 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 
uznawany jako usprawiedliwienie) i kulturalnego zachowywania się,  

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
• realizowania w trakcie imprezy poleceń organizatorów imprezy,  
• przygotowania dla dziecka lub dzieci kasku do jazdy na całym dystansie, 

 

9.3. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. 
9.4. Osoby nie biorące udziału w zawodach poruszające się po trasie wyścigu w trakcie 
jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 
9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone lub 
zaginione w trakcie trwania zawodów. 
 

9.6. Zawody odbędą się podczas sprzyjających warunków atmosferycznych z wyłączeniem 
sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych 
niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku zawody zostaną zorganizowane w 
innym terminie. 
 

9.7. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 
przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio 
przed udziałem. 
 
10. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 

10.1. Dane osobowe uczestników imprezy „Hulaj-nóżka” będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru, 
rozliczenia nagrody. 
 

10.2. Dane osobowe uczestników zawodów „Hulaj-nóżka” będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z 

późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 
 

10.3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych 
osobowych, jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora: 
e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 
10.4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku 
z udziałem w zawodach „Hulaj-nóżka” obejmuje także publikację imienia i nazwiska 
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki 
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
 

10.5. Uczestnik przed startem w zawodach wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i 



filmów dla potrzeb związanych z promocją wszelkich wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 
organizowanych przez MOSiR. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem  

dowolnego medium.  

10.6. Uczestnik ma prawo: 
 

a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
c) przenoszenia danych,  
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
10.7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w zawodach „Hulaj-nóżka” 
 

10.8. 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 RODO oraz Ustawą. Organizator nie będzie ujawniał tych 
informacji żadnym osobom trzecim. 
 

10.9. Dane osobowe uczestników zawodów „Hulaj-nóżka” nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

10.10. Dane osobowe uczestników zawodów „Hulaj-nóżka” będą przechowywane przez 
okres 5 lat. 


