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REGULAMIN
Wodny Eliminator 2
I. ORGANIZATOR
Projekt „Kajakkajaki”
II. WSPÓŁORGANIZATOR
Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
III. CEL
1. Promocja rekreacyjnych terenów gminy Piaseczno.
2. Promocja wodnych aktywności fizycznej.
3. Upowszechnianie wodnych sportów.
IV.TERMIN I MIEJSCE
12.05.2019r. w godz. 11.00 – 16.00
akwen wodny „PLANETA ZALESIE” Zalesie Górne
V. DYSTANS
1350 m.

( 100 m. ląd, I pętla 450m woda, II pętla 400m. woda, finisz 400 m. woda)

VI. OPIS I ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Wodny Eliminator 2 to zawody skierowane dla osób lubiących wyzwanie oraz strategie.
Czyli jak wygrać przepływając 1350 metrów nie odpadając na poszczególnych pętlach.
2. Maksymalna ilość startujących w zawodach to 30 załóg tj. 5 spływów eliminacyjnych po 6 załóg.
3. Osada składa się z dwóch osób w dowolnej konfiguracji tj. kobieta/kobieta, mężczyzna /mężczyzna lub
kobieta/ mężczyzna.
4. W każdym spływie eliminacyjnym bierze udział 6 osad, które mają do pokonania dystans
1350 metrów z podziałem na 2 pętle.
5. Po każdej pętli odpada jedna osada.
6. Załogi startują z lądu, po przebiegnięciu 100 m. wsiadają do wcześniej wylosowanego kajaka.
7. Po wodowaniu zawodnicy maja do pokonania dwie pętle plus finisz ( 450m., 400m., 400m.)
8. Do finału wchodzą zwycięzcy spływów eliminacyjnych oraz 2 załogi z najlepszymi czasami.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Wodnym Eliminatorze 2 mogą wziąć udział osoby, które mają minimum 18 lat (ukończone
najpóźniej w dniu zawodów).
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2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Wodnym Eliminatorze 2 muszą zostać zweryfikowani w
Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w strefie STARTU w dniu zawodów.
4. Odbiór pakietu startowego i weryfikacje należy dokonać minimum godzinę przed startem.
5. Dokładny program minutowy Wodnego Eliminatora 2 zostanie podany na tydzień przed
zawodami i będzie dostępny na stronach internetowych www. kajakkajaki.pl.
6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych oraz wieku.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w w/w zawodach, którego wzór
będzie dostępny w Biurze Zawodów.
8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
9. Podczas zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu.
10. Organizator Wodnego Eliminatora 2 zapewnia sprzęt sportowy tj. kajak, wiosła, kapok.
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Wodnego Eliminatora 2 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej www.kajakkajaki.pl znajdujący się w zakładce ZAWODY.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 maja 2019 r.
3. Wypełniony formularz wraz z potwierdzeniem opłaty startowej należy wysłać na mail
gajdson@gmail.com
4. Zgłoszenie do Wodnego Eliminatora 2 jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w w/w zawodach.
IX. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w Wodnym Eliminatorze 2 wynosi:
- do 30 marca 2019
100 zł ( 50 zł. osoba)
- od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2019
150 zł ( 75 zł. osoba)
- od 15 kwietnia do 12 maja 2019
200 zł ( 100 zł. osoba)
1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
2. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów otrzymuje:
- numer startowy,
- pamiątkową koszulkę,
- napój,
- talon żywieniowy,
- medal na mecie.
X. NAGRODY
I m.
voucher o wartości 1 000 zł.
II m. voucher o wartości 500 zł.
III m. voucher o wartości 300 zł.
+ nagrody rzeczowe, dla zwycięskiej załogi darmowy pakiet startowy w kolejnej edycji.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych
uczestników Wodnego Eliminatora 2 jest firma „Kajakkajaki”.
2. Dane osobowe uczestników Wodnego Eliminatora 2 przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie, uniemożliwia udział w Wodnym Eliminatorze 2 iInformujemy, że wyrażona
zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Wodnym Eliminatorze 2 będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5. 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.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników
zawodów, które mogą być wykorzystane przez Organizatora 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 eventem.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Wodnym Eliminatorem 2 należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres mailowy z dopiskiem Wodny Eliminator 2 Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia zawodów.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie
będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Wodnego Eliminatora 2 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji w/w zawodów będzie ostateczna.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wszystkich uczestników Wodnego Eliminatora 2 obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC i NNW.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Wodnego Eliminatora 2 oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu,
nie naruszając praw uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu.
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