
REGULAMIN:
Wyścig Miejski

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Wyścigu Miejskiego jest TVN S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 
166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy 
pod nr KRS: 0000213007, zwana dalej „TVN”.

2. Wykonawcą (podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie) Wyścigu Miejskiego 
jest  firma Sport  Evolution  Pawelec  i  Spółka  jawna,  z  siedzibą w Nowej  Iwicznej,  ul.  Zimowa 
31A/28,  05-500  Piaseczno,  zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  prowadzonym  przez 
Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000300195, zwana dalej „Wykonawcą”.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się w dniu 11 grudnia 2010.
2. Miejsce startu i mety będzie zlokalizowane na terenie Parku Agrykola w Warszawie.
3. Start do Wyścigu Miejskiego odbędzie się o godz. 10.30 – wszyscy uczestnicy zobowiązani są 

do zebrania się na linii startu o godzinie 10:15.
4. Uczestników obowiązuje limit czasu 3 godziny.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
2. W  Wyścigu  Miejskim  mogą  wziąć  udział  osoby  pełnoletnie,  które  spełniają  wymagania 

przewidziane niniejszym Regulaminem.
3. Wszyscy  uczestnicy  Wyścigu  Miejskiego  muszą  zweryfikować  się  w  Biurze  Zawodów,  które 

będzie mieścić się na terenie Parku Agrykola w dniu 11 grudnia w godz. 8:30 -10:00.
4. Podczas  weryfikacji  uczestnicy  muszą  posiadać  dokument  tożsamości  ze  zdjęciem  celem 

weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Wyścigu Miejskiego będzie własnoręczne podpisanie 

Zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie, które będzie 
dostępne w Biurze Zawodów.

6. Każdy  uczestnik  Wyścigu  Miejskiego  otrzyma  w  momencie  weryfikacji  tzw.  pakiet  startowy 
zawierający:

a) Kartę Gracza zawierającą mapki z informacją nt. lokalizacji punktów kontrolnych;
b) Identyfikator.

7. Każdy  uczestnik  Wyścigu  Miejskiego  zobowiązany  jest  do  zakupu  i  użycia,  w  trakcie 
pokonywania  wyznaczonej  trasy,   co  najmniej  5  biletów  jednorazowych  ZTM,  w  tym  co 
najmniej jednego biletu jednorazowego pomiędzy każdym kolejnym punktem kontrolnym 
oraz między punktami kontrolnymi a startem i metą. Uczestnik ma prawo użyć więcej niż 5 
biletów jednorazowych. 

8. Uczestnik powinien okazać wszystkie,  ale nie mniej niż 5 biletów, dzięki którym pokonał   całą 
trasę. Bilety to dowód na to, że uczestnik pokonał trasę tylko komunikacją miejską.

9. Poprzez  nadesłanie  zgłoszenia  do  udziału  w  wyścigu  Miejskim  oraz  odbiór  Karty  Gracza, 
uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Wyścigu Miejskim na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Wyścigu Miejskiego (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)



c) nieograniczone  w  czasie,  nieodpłatne  utrwalanie  i  publiczne  rozpowszechnianie  –  na 
terytorium  kraju  i  poza  jego  granicami  –  wizerunku  w  zakresie  związanym  z 
upowszechnianiem i promocją Wyścigu Miejskiego w mediach, w tym w szczególności w TVN 
Warszawa.

10. Wykonawca  będzie  przechowywał  dane  osobowe  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi 
przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom 
nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Wykonawca Wyścigu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do wyścigu Miejskiego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej http://www.sportevolution.pl/formularz2 .

2. Zgłoszenia  internetowe  będą  przyjmowane  do  dnia  9  grudnia  2010,  do  godziny  12:00. 
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wcześniejszego  zamknięcia  zapisów  internetowych  w 
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

3. Limit uczestników Wyścigu Miejskiego wynosi 1000 osób. 
4. W przypadku  nie  wypełnienia  się  limitu  zgłoszeń  zapisy  będą  przyjmowane  również  w  dniu 

imprezy tj.  11 grudnia w Biurze Zawodów.  Informacja o stanie zapisów będzie podawana za 
pośrednictwem  stacji  telewizyjnej  TVN  Warszawa,  a  także  poprzez  serwis  internetowy 
www.tvnwarszawa.pl.

5. Udział  w  Wyścigu  Miejskim  jest  bezpłatny  z  wyłączeniem  kosztu  zakupu  biletów  ZTM 
wymienionych w pkt. III.7.

6. Nie ma możliwości przeniesienia zgłoszenia na innego uczestnika.
7. Pracownicy TVN S.A., Banku Handlowego S.A., Sport Evolution i Zarządu Transportu Miejskiego 

oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Wyścigu Miejskim.

V. ZASADY WYŚCIGU MIEJSKIEGO

1. Każdy  uczestnik  Wyścigu  Miejskiego  musi  odnaleźć  4  punkty  kontrolne zlokalizowane  na 
terenie m.st. Warszawa i wrócić w miejsce startu. Przybliżona lokalizacja punktów kontrolnych 
zostanie przekazana uczestnikom w dniu imprezy podczas weryfikacji w Biurze Zawodów wraz z 
Kartą Gracza.

2. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna.
3. Na  każdym  z  punktów  kontrolnych  należy  przybić  pieczątkę  w  Karcie  Gracza  na  dowód 

zaliczenia  punktu.  Aby zostać sklasyfikowanym  w Wyścigu Miejskim konieczne jest  zebranie 
pieczątek ze wszystkich 4 punktów.

4. Osobami uprawnionymi do nanoszenia zmian w Karcie Gracza są Organizatorzy oraz sędziowie 
na punktach kontrolnych.

5. Zgubienie  lub  zniszczenie  Karty  Gracza  powoduje  automatyczne  wyeliminowanie  gracza  z 
Wyścigu Miejskiego.

6. Pokonywanie  trasy  między  punktami  jest  dozwolone  jedynie  za  pośrednictwem  środków 
komunikacji  miejskiej  tj.  tramwajów,  metra,  autobusów,  SKM  lub  pieszo.  Każdy  uczestnik 
Wyścigu  Miejskiego  będzie  zobowiązany  do  okazania  wszystkich  skasowanych  biletów 
jednorazowych  ZTM  na  wezwanie  Organizatora.  Nieokazanie  biletów  grozi  dyskwalifikacją 
uczestnika.

7. Na podstawie  rozkładu jazdy dostępnego na stronie ZTM oraz przedstawionych dokumentów 
(bilety,  karta  gracza)  na  mecie weryfikowany  będzie  czas  uczestnika  i  realne  możliwości 
pokonania  odcinków pomiędzy punktami kontrolnymi oraz przybycie na metę.

8. Zabrania się  korzystania w trakcie wyścigu z samochodów,  motorów,  motorowerów,  rowerów 
oraz innych środków komunikacji niż wymienione w pkt. 6.

http://www.tvnwarszawa.pl/
http://www.sportevolution.pl/formularz2


9. Elementem identyfikującym uczestnika Wyścigu Miejskiego jest identyfikator.  Każdy uczestnik 
Wyścigu Miejskiego jest zobowiązany do umocowania identyfikatora w widocznym miejscu np. 
na wysokości klatki piersiowej.

10. Wyścig Miejski wygrywa osoba, która zgodnie z zasadami pierwsza pokona trasę wyścigu.
11. W  przypadku  równoczesnego  pokonania  trasy  przez  jedną  lub  więcej  osób  odbędzie  się 

dogrywka – quiz składający się z pytań dotyczących znajomości komunikacji miejskiej.

VI. NAGRODY
1. Nagroda główna w Wyścigu Miejskim wynosi 10 000 PLN.
2. Nagrodami za zajęcia 2 i  3 miejsca są notebooki Asus oraz nagroda pieniężna w wysokości 

169,00 zł.
3. Warunkiem  wydania  Nagrody,  której  wartość  przekracza  kwotę  760  zł  jest  uiszczenie  przez 

nagrodzonego  należnego  podatku  w  wysokości  10%  wartości  Nagrody  i  przekazanie  TVN 
potwierdzenia zapłaty podatku zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę.
5. Decyzja  o  przyznaniu  nagrody  jest  ostateczna.  Nie  odebrana  nagroda  pozostaje  własnością 

Organizatora.
6. Nagrody  zostaną  przekazane  ich  zwycięzcom  we  wskazanym  przez  Organizatora  miejscu  i 

terminie. 
7. Wynik  będzie  podany  następnego  dnia  w  programie  Rytm  Miasta,  na  podstawie  weryfikacji 

przedstawionych dokumentów oraz czasu przybycia trasy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Wyścigu Miejskiego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator  nie  zapewnia  opieki  medycznej  dla  osób  uczestniczących  w  Wyścigu  i nie 

odpowiada również za bezpieczeństwo osób w nim uczestniczących.  Wyścig rozgrywa się w 
normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  uczestników 

w trakcie trwania Wyścigu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników podczas 

trwania Wyścigu.
6. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być 

naruszone przez Wyścig.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu w trakcie projektu.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


