
R E G U L A M I N
 IV TORUŃSKIE WYŚCIGI ROWERKOWE 

Toruń, Stadion Miejski przy ulicy Bema 30.08.2015r.
1.Cel wyścigu
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci zamieszkujących miasto Toruń, pożegnanie wakacji

2.Organizator
IV toruńskie wyścigi rowerkowe są organizowane przez Agencję Marketingowo – Eventową,Magma     
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.

3.Patronat medialny
Patronat nad Wyścigami objęły Radio GRA oraz Tylko Toruń i Poza Toruń.

4.Termin i miejsce
Wyścigi odbędą się w dniu 30.08.2015r. na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema w Toruniu. 
Czas trwania: 11:00-15:00.

5.Uczestnictwo
W wyścigu prawo startu mają dzieci w wieku 3-10 lat.
Dzieci startujące w  wyścigu muszą mieć sprawny rower i kask, do wyścigu zgłaszają je osobiście 
lub mailowo opiekunowie i biorą pełną odpowiedzialność za ich udział w Wyścigach i przypadki 
losowe.
Na zgłoszenie składa się imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz oświadczenie rodziców o wzięciu 
na siebie odpowiedzialności za udział dziecka w Wyścigach dostarczone osobiście lub przesłane pocztą
elektroniczną 
Organizatorzy mają prawo nie dopuścić do Wyścigów uczestników, których opiekunowie nie zapoznali 
się i nie podpisali wyżej wspomnianego oświadczenia. 
Przydzielenie numerków startowych ma miejsce od godz. 11:00. 

6.Biuro wyścigu
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 23 sierpnia pod adresem mailowym rowerki2015@wp.pl oraz      
w dniu Wyścigów na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema od godz. 10:30 do godz. 11:00. 

7.Sposób rozgrywania wyścigu
Wyścig rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych, którym przypisane zostały, odpowiednio         
do wieku, odległości, jakie muszą pokonać uczestnicy:
I kategoria wiekowa 3 lata – 60 metrów
II kategoria wiekowa 4 lata – 100 metrów
III kategoria wiekowa 5 lat – 150 metrów
IV kategoria wiekowa 6 lat – 200 metrów
V kategoria wiekowa 7 lat – 250 metrów
VI kategoria wiekowa 8 lat - 9 lat – 300 metrów

8.Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują dyplomy i nagrody
Pozostali uczestnicy dostają dyplomy i słodki upominek w zamian za okazanie numeru startowego.

9.Ceremoniał Dekoracji
Do dekoracji mają obowiązek po Wyścigach zgłosić się następujący zawodnicy: zwycięzca wyścigu 
i zawodnicy do 3. miejsca.
 
10.Postanowienia końcowe
Wyścigi mogą zastać odwołane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu i zaginione lub zniszczone 
rzeczy.


