
 
 

REGULAMIN IV TRIATHLON KRAŚNIK 2017 
DYSTANS OLIMPIJSKI INDYWIDUALNY 

 
 

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY  
1. Organizatorem imprezy TRIATHLON KRAŚNIK  jest Strefa Triathlonu z siedzibą w Kraśniku.  
2. Impreza odbywa się przy wsparciu: Miasta Kraśnik, Powiatu Kraśnickiego, Gminy Dzierzkowice                 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.  
 

II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY  
1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy Zalewie Kraśnickim. Godziny otwarcia biura:  
- 26.08.2017 r. sobota w godz. 17.00-19.00  
- 27.08.2017 r. niedziela w godz. 08.00-11.00  
2. Start i Meta. Start oraz meta znajdować się będą przy plaży miejskiej nad Zalewem Kraśnickim.  
3. Pływanie – 1,5 km (Zalew Kraśnicki, spodziewana temperatura wody w sierpniu: 19-24°C, start                         
z plaży miejskiej.)  
4. Rower – 40 km (Trasa płaska, pomiar trasy GPS. Na całej trasie ruch drogowy otwarty,                                          
na skrzyżowaniach i innych punktach kolizyjnych zabezpieczenie ze strony Policji, Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Należy przestrzegać zasad ruchu drogowego, podczas trasy trzymać się prawej strony jezdni. 
Kask obowiązkowy. Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru 
sygnałów dźwiękowych).  
5. Bieg – 10 km (Zalew Kraśnicki); nawierzchnia: kostka brukowa. Oznaczenia długości trasy co 1km, 
pomiar trasy GPS. Podczas konkurencji biegowej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru 
sygnałów dźwiękowych.  
6. Strefa zmian zlokalizowana będzie bezpośrednio przy wyjściu z wody (Zalew Kraśnicki).  
7. Punkty odżywiania – na trasie dwa punkty, w punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda 
mineralna niegazowana.  
8. Toalety przenośne – zlokalizowane blisko strefy zmian.  
9. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. 
10. KASK OBOWIĄZKOWY na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia do odstawienia roweru).  
 

III. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE 
  

Kobiety Mężczyźni 

K Open M Open 

K1 (18-24 lata) M1 (18-24 lata) 

K2 (25-34 lata) M2 (25-34 lat) 

K3 (35-44 lata) M3 (35-44 lata) 

K4 (45 lat i więcej) M4 (45-54 lat) 
 M5 (55 lat i więcej) 

KK (najlepsza Kraśniczanka) MK (najlepszy Kraśniczanin) 

  
O przynależności do kategorii Kraśniczanka/Kraśniczanin decyduje udokumentowanie stałego                           
lub czasowego miejsca zameldowania.  
 
 



IV. NAGRODY  
1.Ceremonia wręczania nagród odbędzie się przy Zalewie Kraśnickim zgodnie z programem 
minutowym imprezy.  
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet TRIATHLON KRAŚNIK otrzymają 
nagrody rzeczowe lub pieniężne ufundowane w formie voucherów i puchary.  
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet TRIATHLON KRAŚNIK nie biorą 
udziału w klasyfikacji poszczególnych kategorii wiekowych. 
4. Zdobywcy miejsc I-III wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych                                
oraz kategorii Kraśniczan otrzymają pamiątkowe statuetki.  
5. Odbiór osobisty, wyłącznie podczas ceremonii wręczania nagród.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie 
kategoriach.  
7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli TRIATHLON KRAŚNIK  otrzymają pamiątkowe medale. 
8. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą TRIATHLON KRAŚNIK zostaną rozlosowane nagrody 
rzeczowe. 
  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które podpiszą oświadczenie o braku 
przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.  
 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia do TRIATHLON KRAŚNIK będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej www.sts-timing.pl do dnia 23 sierpnia 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. 
2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego                                  
i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej. 
3. Opłata startowa za udział w TRIATHLON KRAŚNIK w zależności od terminu wpłaty wynosi: 
 
- do 31 stycznia 2017 r. – 100 PLN; 
- do 31 marca 2017 r. - 130 PLN; 
- do 30 czerwca 2017 r. - 160 PLN;  
- do 23 sierpnia 2017 r. - 190 PLN. 

4. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:  

Triathlon Kraśnik 2017 
Nr Konta: 50 1020 5558 1111 1388 9780 0014 

Tytuł wpłaty: Opłata startowa TK2017 – imię, nazwisko i rok urodzenia. 
 
5. Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania 
zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 
6. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startów 
opłaconych.   
7. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty za wpisowe przez uczestnika zawodów,                        
za którą przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty wpisowego na rachunku bankowym Organizatora. 
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do 
dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim 
dokonał pierwszej opłaty.   
9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 
osobowych oraz wieku.   
10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 

http://www.sts-timing.pl/


11. Organizator zwraca 50% opłaty startowej do dnia 31.07.2017 r. po wcześniejszym powiadomieniu 
przesłanym na adres triathlonkrasnik@gmail.com. Po w/w terminie organizator nie zwraca opłaty 
startowej. 
12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik TRIATHLON KRAŚNIK otrzymuje pakiet: 
- pamiątkową koszulkę TRIATHLON KRAŚNIK, 
 - posiłek regeneracyjny, 
- pamiątkowy medal na mecie, 
- elektroniczny pomiar czasu z uwzględnieniem poszczególnych konkurencji oraz strefy zmian, 
- ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł, 
- numery startowe wraz z naklejkami,  
- napoje (woda, izotonik) w strefach nawadniania,  
- owoce w strefach odżywiania i mety, 
- opiekę służb medycznych, 
- opiekę ratowników WOPR, 
- obsługę organizatorską, 
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 
 

VII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE  
Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia zawodnicy pokrywają we 
własnym zakresie.  
 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Dane osobowe uczestników TRIATHLON KRAŚNIK  będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  
2. Dane osobowe uczestników TRIATHLON KRAŚNIK  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.  
poz. 922).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem                        
w TRIATHLON KRAŚNIK  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 TRIATHLON KRAŚNIK. Przez 
przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
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., (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
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., (t.j. Dz.U. z 2016 r.                       
poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  
 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą TRIATHLON KRAŚNIK  należy składać na piśmie 
wraz z uzasadnieniem do Organizatora z dopiskiem TRIATHLON KRAŚNIK - reklamacja, w terminie 7 
(siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data 
stempla pocztowego).  

mailto:triathlonkrasnik@gmail.com


2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 
rozpatrywane.  
3. Reklamacje dotyczące TRIATHLON KRAŚNIK  Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.  
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy TRIATHLON KRAŚNIK będzie 
ostateczna.  
 
 

X. UWAGI KOŃCOWE  
1. Wszystkich uczestników imprezy TRIATHLON KRAŚNIK  obowiązuje niniejszy regulamin.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia 
mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie                                           
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie  wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu 
CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,    
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną                                     
przez Organizatora.  
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem 
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego 
trakcie.  
5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego 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. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 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. (t.j. Dz.U. z 2016 r.                           
poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  
7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego podczas jazdy 
rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej 
strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.  
8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.  
9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.  
10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.  
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.  
12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do  informacji 
mediów.  
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. TRIATHLON 
KRAŚNIK odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia 
konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na 
dystansie 10 km.  
14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 


