
REGULAMIN WYDARZENIA PLENEROWEGO – „III Międzynarodowe Wyścigi wózków 
BuggyGym" w dniu: 

26 maja 2018 roku 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Osoby obecne w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu, regulaminu dot. zachowania się na terenie lasów państwowych, przepisów dot. dróg 

publicznych oraz innych, na których odbywa się impreza, a także podporządkowywać się 

poleceniom porządkowym organizatorów. 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 

4. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi pieczę. 

5. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz odpowiadają 

karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym uczestnikom. 

6. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy. 

7. Zabrania się uczestnictwa w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych 

środków odurzających. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje 

się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 

Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub inne zakłócenia, działania 

wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, 

praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wydarzenia 

i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych 

z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas imprezy będą 

wykorzystywane w działaniach promocyjnych organizatorów, na co uczestnicy wyrażają zgodę. 

Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku. 

10. Wszelkie prawa do nazwy i logo wydarzenia są zastrzeżone na rzecz organizatora. 

11. Zakaz prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, innej 

zarobkowej i promocyjnej w ramach organizowanego wydarzenia. 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej organizatora, tj. www.buggygym.pl 

- u organizatorów w trakcie trwania wydarzenia. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące są postanowienia organizatora.  



REGULAMIN ZAWODÓW 

„III Międzynarodowe Wyścigi wózków BuggyGym" w dniu 26 maja 2018 roku 

1. Cel zawodów: 

- popularyzacja rodzinnej rekreacji, 

- upowszechnienie aktywności fizycznej „buggygym” jako formy czynnego ” wypoczynku 

dla rodziców z małymi dziećmi, 

- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach. 

2. Osoby uczestniczące w zawodach zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu, regulaminu dot. zachowania się na terenie parku, przepisów dot. dróg publicznych 

oraz innych, na których odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom 

porządkowym organizatorów. 

3. Uczestnictwo: 

1) Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w zawodach. 

2) Uczestnikami zawodów mogą zostać pełnoletni członkowie rodzin dzieci jeżdżących 

w wózkach (rodzice, dziadkowie i inni), którzy dokonali zgłoszenia on-line lub osobiście 

w biurze zawodów, zaakceptowali regulamin i otrzymali numer startowy. 

3) Wyścigi będą polegały na szybkim chodzie z dzieckiem w wózku. Dla celów niniejszego 

regulaminu przyjmuje się następującą definicję chodu: „Chód to seria cyklicznych, 

naprzemiennych ruchów całego ciała – kończyn i tułowia – powodujących przemieszczanie 

się do przodu. Podczas chodzenia środek ciężkości unosi się i opada w dół. Może również 

wykonywać niewielkie wahania na boki (chód kołyszący). Dla odróżnienia od biegu chodem 

nazywamy taki sposób poruszania się, podczas którego przynajmniej jedna stopa ma zawsze 

kontakt z ziemią. Z kolei bieg, zaczyna się wówczas, gdy pojawiają się takie momenty, 

w których obie stopy nie mają kontaktu z ziemią.” 

4) Zawody będą podzielone na kategorie: 

- wyścigi dla mam, 

- wyścigi dla ojców, 

- wyścigi dla rodzin, tj. dla dwóch członków tej samej rodziny. 

5) Uczestnicy będą mieli do pokonania odległość stu kroków wyznaczoną przez organizatorów. 

Uczestnicy każdej z kategorii będą puszczani trójkami, przy czym sędzia może zadecydować 

o zmianie ilość puszczanych osób. Najszybszy uczestnik przechodzi do kolejnej rundy i tak do 

wyłonienia najszybszego uczestnika danej kategorii. O wygranej decyduje wydelegowany 

przez organizatora sędzia. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia. 

6) Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

7) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie obecność dziecka w wózku podczas 

wyścigu. 



4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków 

odurzających.  

6. Nagrody 

Dla najlepszych zawodników przygotowane są nagrody rzeczowe. 

7. Uwagi organizacyjne: 

1) Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Nieprzestrzeganie regulaminu może 

być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 

2) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych 

i fotograficznych z zawodów; 

3) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy; 

4) Wyniki będą ogłoszone po zakończeniu zawodów i opublikowane na stronie internetowej 

organizatora 

5) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora; 

6) Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna  


