___________________________________________________________________________
REGULAMIN
Maratonu Indoor Cycling Challenge
- Oleśnica - 17 XI 2018

1. Opis wydarzenia.
Maraton Indoor Cycling Challenge, zwany w dalszej części regulaminu Maratonem
to impreza dla osób trenujących na rowerach stacjonarnych (Indoor Cycling/Spinning), jak
również
alternatywa
dla
rowerzystów
szosowych
oraz
MTB.
2. Organizator.
Organizatorem wydarzenia jest Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o.,
ul. Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica.
3. Termin i lokalizacja wydarzenia.
Maraton Indoor Cycling Challenge odbędzie się 17 XI 2018r.
Maraton będzie trwał 5 godzin: od godz. 14:00 do godz. 19:00.
Maraton odbędzie się w Hali Sportowej OKR ATOL, przy ul. Kochanowskiego 2 w
Oleśnicy.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Maratonie.
Zapisy prowadzone są:
1) w kasie siłowni OKR ATOL Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20 (I piętro) w godzinach
otwarcia obiektu; miejsce na liście uczestnik uzyskuje w momencie zapłaty opłaty za
uczestnictwo;
2) przez Koordynatora Maratonu p. Martyna Stojko; z Koordynatorem Maratonu można
skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 782 991 724, w dni robocze w godz. 8.0016.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.stojko@atol.olesnica.pl.
Koordynator Maratonu wysyła zainteresowanym uczestnictwem pod podany przez nich
adres email formularz uczestnictwa, najważniejsze informacje o wydarzeniu oraz nr
konta bankowego na które uczestnik powinien dokonać przelewu opłaty za
uczestnictwo w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uczestnictwa poprzez
formularz zgłoszeniowy. Jeżeli nie dokona wpłaty, jego zgłoszenie zostanie anulowane.
W związku z ograniczoną ilością rowerów decyduje kolejność zaksięgowania wpłat
opłat za uczestnictwo.

5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem Maratonu może być każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
• ukończyła 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana
jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych);
• dokonała zapisu oraz uiściła opłatę za uczestnictwo;
• dokonują
zapisu
podała
imię
i
nazwisko,
datę
urodzenia,
nr tel. kontaktowego, adres email;
• oświadczyła
o
braku
przeciwskazań
zdrowotnych
do
udziału
w maratonie (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic
lub opiekun prawny);
• podczas uczestnictwa będzie ubrana w strój oraz obuwie sportowe i będzie posiadała
ręcznik;
• zapoznała się z niniejszym regulaminem Maratonu oraz regulaminem ogólnym
Hali Sportowej OKR ATOL.
Uwaga: zapis na Maraton jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika (lub w przypadku
uczestników niepełnoletnich – rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika) o zapoznaniu się z
postanowieniami niniejszego regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych
do udziału w maratonie.
6. Opłata za uczestnictwo.
Koszt uczestnictwa w Maratonie wynosi 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł
00/100).
7. Rezygnacja z udziału.
Rezygnacja z udziału w Maratonie jest możliwa do dn. 10.11.2018r.,
po przekroczeniu wskazanego terminu koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi, bez
względu na przyczyny niemożności uczestnictwa.

8. Przebieg Maratonu.
Uczestnicy powinni zgłosić się na miejsce Maratonu w dniu Maratonu min. 30 min przed
rozpoczęciem imprezy.
Pięciogodzinny Maraton będzie składał się z 5 lekcji prowadzonych przez instruktorów
Team ICG. Między lekcjami przewidziane są trzy przerwy 10 minutowe oraz jedna 15
minutowa.
Każdy uczestnik Maratonu otrzyma koszulkę rowerową z logotypem wydarzenia oraz
Pakiet Startowy.
Organizator zapewnia możliwość skorzystania z szatni wraz z prysznicami i toaletami.

9. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu, jeżeli wystąpią uzasadnione
przyczyny wywołane działaniem siły wyższej, o których nie mógł wiedzieć na dzień
rozpoczęcia zapisów, lub jeżeli na Maraton nie zapisze się wymagane minimum
uczestników, tj. 150 osób, do dn. 10.11.2018 r.
W przypadku odwołania Maratonu organizator zwróci uczestnikom wniesione do dnia
odwołania opłaty za uczestnictwo w pełnej wysokości.
W przypadku braku wskazanego w formularzu rozmiaru koszulki organizator zapewnia
uczestnikowi koszulkę z wyższym rozmiarem lub niższym, który również będzie
odpowiadał wskazanym wymiarom w związku z szerszym zakresem tabeli rozmiarów,
który jest umieszczony w formularzu uczestnictwa.

