
REGULAMIN
Wąpielska Strzała V edycja 

V Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 28.08.2021 r.

I CEL ZAWODÓW
1) Popularyzacja kolarstwa szosowego
2) Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
3) Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
4) Wyłonienie najlepszych zawodników Wąpielskiej Strzały V edycji (V Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk)
5) Promocja Gminy Wąpielsk i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II ORGANIZATOR
BORAS PROMOTION Tomasz Borowski

III WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA I PARTNERZY
Wójt Gminy Wąpielsk, Gmina Wąpielsk
KPP Rypin, KPP Brodnica
OSP Gminy Wąpielsk

IV TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
Termin wyścigu: 28 sierpień 2021 (sobota)
Biuro zawodów: OSP Wąpielsk
Start honorowy: Wąpielsk – droga powiatowa 2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin)
na wysokości remizy OSP Wąpielsk
Start ostry: Wąpielsk – droga powiatowa 2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin)
na wysokości Pałacu
Meta: Wąpielsk – droga powiatowa 2204 C (Radziki Duże - Wąpielsk – Trąbin)
na wysokości Pałacu

Trasę stanowi runda o długości ok. 23,0 km (Wąpielsk (przy OSP) Bielawki - Radziki Duże - 
Radziki Małe - Łapinóżek - Wrzeszewo - Warpalice - Długie - Wąpielsk).

V WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:

 które ukończyły 18 lat,
 16-18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu 

udostępnionym przez organizatora,
 będą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Rady 

Ministrów,
 w Biurze Zawodów prosimy o zachowanie odległości i korzystanie z płynu do 

dezynfekcji. (zapewnia organizator)
2) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
3) Zapisując się na wyścig, zgłaszający tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania.



4) Udział zawodnika w wyścigu jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej.
5) Prawa udziału w Wąpielskiej Strzale V edycji (V Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar

Wójta Gminy Wąpielsk) nie mają osoby, które zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek 
zawodach Organizatora lub w innych zawodach sportowych od roku 2015 do obecnej chwili 
za stosowanie dopingu. 

6) Prawa startu nie mają zawodnicy i zawodniczki Elity posiadający aktualną licencję PZKol. 
7) Organizator może odmówić prawa startu nie podając przyczyny.

VI ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1) Zgłoszenia są przyjmowane przez:

 przez formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie internetowej: chiptiming.pl

 Biuro Zawodów w dniu wyścigu w godzinach pracy Biura Zawodów
2) Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i 

wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
3) Po osiągnięciu limitu uczestników udział zapewnione będą miały osoby które pierwsze 

dokonały rejestracji i opłaty.
4) Organizator ustala opłaty startowe:

 dla 50 pierwszych uczestników (zapisanych przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
i opłaconych przez PayU) – 80 zł

 dla pozostałych uczestników (zapisanych przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
i opłaconych przez PayU lub przelew bankowy na konto Organizatora) - 100 zł

 dla uczestników rejestrujących się i dokonujących opłaty w Biurze Zawodów – 130 zł.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w 

terminie do 31 sierpnia 2021 r. 
6) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie podlega przeniesieniu na inne imprezy 

organizowane przez Organizatora.
7) Zawodnicy zapisani nieopłaceni dnia 24 sierpnia 2021 roku zostaną usunięci z listy startowej.
8) Rejestracja on-line będzie możliwa do dnia 26 sierpnia 2021 roku, po tym terminie pozostaje 

rejestracja w Biurze Zawodów.
9) Mieszkańcy Gminy Wąpielsk nie dokonują opłaty startowej.

VII WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
1) Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych (w tym numerów startowych, 

upominków oraz informacyjnych materiałów) odbywa się w Biurze Zawodów w godzinach 
pracy Biura Zawodów. Zawodnik odbiera pakiet startowy osobiście. Zobowiązany jest do 
przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w biurze Zawodów potwierdzenia przelewu 
wpisowego oraz dowodu tożsamości. 

2) Organizator nie wysyła pakietów startowych.
3) Pakiet startowy zawiera m.in. :

 zwrotne numery startowe na plecy i chip do pomiaru czasu,

 pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej wyścigu oraz na tablicy
ogłoszeń w miejscu wyścigu),

 profesjonalnie oznaczoną trasę,

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze podczas trwania wyścigu,

 upominki startowe

 kupon na posiłek regeneracyjny



VIII POMIAR CZASU
1) Podczas Wąpielskiej Strzały V edycji (V Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta 

Gminy Wąpielsk) będzie funkcjonował elektroniczny pomiaru czasu.
2) Każdy uczestnik otrzyma zwrotny numer startowy i chip.
3) Chip należy zamontować na sztycy pod siodełkiem, a numer startowy na plecach.
4) Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie 

numerów startowych.
5) Brak numerów, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego jest 

równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. 

IX PROGRAM WYŚCIGU
28.08.2021 (sobota)

 godz. 11.00 – 13.00 – Biuro Zawodów, wydawanie numerów, przyjmowanie zgłoszeń

 godz. 13.25 – odprawa techniczna

 godz. 13.30 – START wszystkich kategorii

 ok.godz. 16.30 – dekoracja zwycięzców (remiza OSP Wąpielsk)

 ok.godz. 17.00 - zakończenie zawodów

X DYSTANSE
Kategorie:
K20, K30, K40+, M20, M3, M4, M50, M60, M70+ → 3 rundy po 23 km, razem 69 km
Kategoria:
Mieszkaniec Gminy Wąpielsk → 1 runda 23 km

XI  KATEGORIE WIEKOWE
Kobiety:
K20: 16 → 29 lat
K30: 30 → 39 lat
K40: 40 lat → +

Mężczyźni:
M20: 16 → 29 lat
M30: 30 → 39 lat
M40: 40 → 49 lat
M50: 50 → 59 lat
M60: 60 → 69 lat
M70: 70 lat → +

Mieszkaniec Gminy Wąpielsk Open

O przynależności do kat. wiekowej decyduje rocznik.

XII  KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1) Zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy zawodników na 

adres e-mailowy Organizatora (boraspromotion@gmail.com) przez kapitana drużyny, 
jednakże nie później niż do dnia zakończenia rejestracji indywidualnej zawodników, tj. do 
24.08.2021 r.

2) Drużynę stanowi minimum 3 zawodników bez względu na płeć.
3) Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek zgłosić się indywidualnie na wyścig przez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia i spełnić warunki 
uczestnictwa zawarte w pkt V i  VI niniejszego regulaminu.

4) Zgłoszenia nie działają wstecz.
5) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze czasy wywalczone przez poszczególnych 

zawodników drużyny.
6) Drużyna, która po zsumowaniu 3 najlepszych czasów wywalczonych przez zawodników 

osiągnie jak najkrótszy łączny czas przejazdu całej trasy wyścigu zajmuje I miejsce.



7) Drużyny biorące udział w klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsca I-III otrzymają 
pamiątkowe puchary. Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje nagrodę 300 zł w gotówce lub 
bonach.

8) Uczestnictwo zawodników w klasyfikacji drużynowej nie wyklucza ich udziału w pozostałych
klasyfikacjach zawodów, o których mowa w pkt XI niniejszego regulaminu. 

XIII ZASADY ROZGRYWANIA
1) Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg 

publicznych. Mapa trasy będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej 
wapielskastrzala.pl oraz w Biurze Zawodów przed startem.

2) Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg powiatowych 
oraz gminnych zostaną zabezpieczone przez Policję oraz OSP. 

3) Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 16.00 ma prawo zostać sklasyfikowanym, 
jednak nie gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając 
bezpieczeństwo uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu 
zamknięcia trasy. Organizator wprowadza limit czasu przejazdu trasy wyścigu 2 godziny 30 
minut.

4) Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. 
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów 
Kodeksu Ruchu Drogowego.

5) Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny. Organizator zastrzega sobie prawo do 
innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie 
technicznej w dniu rozgrywania imprezy. 

6) Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów 
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

7) W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej ustępuje miejsca zawodnikowi 
osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

8) Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna 
technicznie oraz gdy zbliżają się do skrzyżowania.

9) Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
10) Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.
11) Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając 

swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
12) Zabrania się startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych elektrycznie lub 

wyposażonych w innego rodzaju wspomaganie (silnik) oraz na rowerach ze zdemontowanym 
układem hamulcowym przedniego lub tylnego koła. Ze względów bezpieczeństwa - zabrania 
się startu z lemondkami i na rowerach czasowych oraz rowerami z pełnym kołem.

13) Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
14) Podczas wyścigu może być przeprowadzona kontrola antydopingowa.
15) Dla uczestników wyścigu przygotowano bezpłatny parking.
16) Limit uczestników wynosi 150 osób.

XIV NAGRODY
Puchary i nagrody finansowe dla I miejsca open Kobiet i Mężczyzn (300 zł*). Klasyfikacja open nie 
dubluje się z kategoriami. Puchary dla zwycięzców (dla trzech najlepszych zawodników w kategorii).
Nie wysyłamy pucharów oraz nagród rzeczowych.
Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody. 
* w bonach lub gotówce

http://www.memorialpoplawski.pl/


XV KARY
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1) Upomnienie.
2) Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
3) Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj 
nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

 łamanie zasad ruchu drogowego,

 nie używanie sztywnych kasków

 nieposzanowanie środowiska naturalnego

 braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy

 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play

 niesportowe zachowanie

 pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie.
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

XVI WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
1) Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od 

przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze 
drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”. Zawodnik 
zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w 
wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów oraz zwrócić numery startowe i chip.

2) W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, 
zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa 
poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo 
wycofać zawodnika.

XVII PROTESTY
1) Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w 

formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące 
wyników i klasyfikacji z danej edycji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min od 
momentu publikacji wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą 
rozpatrywane.

2) Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile 
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. 
Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

XVIII RUCH DROGOWY
1) Wyścig będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
2) Zabezpieczenie pilotów policyjnych i cywilnych dotyczy zawodników bądź grupy 

zawodników z czołówki wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny 
obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3) Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych
na trasie wyścigu. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.



4) Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez 
Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.

5) W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych 
wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.

6) Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

7) Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny 
użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do 
zaistnienia zdarzenia.

8) Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów
regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

XIX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
informujemy, że:

1 Współadministratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są:

 BORAS PROMOTION Tomasz Borowski, który ma siedzibę w Golubiu-Dobrzyniu, ul. 
S. Żeromskiego 7/23. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail 
boraspromotion@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 600 453 090 lub pisemnie 
na adres siedziby.

 CHIPTIMING.PL Arkadiusz Popławski, który ma siedzibę w Brodnicy, ul. Partyzantów 
6. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail info@chiptiming.pl, telefonicznie 
pod numerem +48 697 943 996 lub pisemnie na adres siedziby.

2 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:

 przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy 
uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Wąpielska  Strzała V edycja (V 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk)

 w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

 w celu dowodowym, archiwalnym,

 aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,

 aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,

 aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

 w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji 
podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

3 Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji 
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 
partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na 
podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej 
realizacji usług określonych w regulaminie.

4 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5 Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z
imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie 
dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).



6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia 
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w 
imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

XX INFORMACJE KOŃCOWE:
1) Zawody odbędą się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
2) Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, że:

 Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu

 Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w 
Regulaminie imprezy

 Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do 
wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik 
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i 
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu 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), a 
także wyniki z danymi osobowymi mogły być nie wyłącznie, nieograniczenie terytorialnie
wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych 
Organizatora i sponsorów 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).

3) Uczestnik zobowiązuje się do:

 przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany 
jako wytłumaczenie),

 zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, OSP, służb porządkowych i 
organizatorów imprezy,

 jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie,

 kulturalnego zachowywania się,

 samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
4) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego 

trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.



5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów.

6) Organizator nie ubezpiecza zawodników. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.

7) Wąpielska Strzała V edycja (V Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Wąpielsk) odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne za wyjątkiem stanów klęski 
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej". W takim przypadku dana 
edycja wyścigu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator 
nie dokona zwrotu opłaty startowej.

9) Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach,
uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w 
danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie Organizatora Wąpielskiej 
Strzały V edycja (V Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk).

10) Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Wąpielskiej Strzały V edycja (V 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk) oraz rozpowszechniania
materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się 
uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach 
zarobkowych).

11) Adres najbliższego szpitala: Szpital Powiatowy w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. 3 maja 2,
tel.054 280  54 54


