
Regulamin wydarzenia  
„KATOWICE-TATRA MOUNTAINS”  

1. Nazwa, data i miejsce wydarzenia 

„KATOWICE-TATRA MOUNTAINS” odbędzie się dnia 4.06.2022 (sobota) z punktem startowym 
w Velodrom Katowice przy ulicy Kępowej 45 w Katowicach i punktem końcowym w Kościelisku 

przy ulicy Salamandra 25 

2. Organizator 

Velodrom Katowice s.c. 
ul. Kępowa 45  

40-583 Katowice 
NIP 6342997844 

 
tel. 573 743 437 

e-mail katowice@velodrom.cc 

3. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem „KATOWICE-TATRA MOUNTAINS” będzie osoba spełniająca następujące warunki: 
a) Dokona rejestracji do dnia 28.05.2022: 
-stacjonarnie w katowickim Velodromie 

-poprzez stronę https://poland.velodrom.cc 
-poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy 

b) Dokona opłaty w wysokości: 
-220zł w przypadku wybrania opcji z transportem powrotnym 

-180zł w przypadku wybrania opcji bez transportu powrotnego 
c) Dokonanie rejestracji oraz opłaty jest jednorazowe i bezzwrotne  

d) Liczba uczestników jest ograniczona 

4. Świadczenia dla uczestników: 

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: 
-kawę lub herbatę i ciasto w kawiarni Bikej Cafe 

-lunch mięsny lub wegeteriański przygotowany przez Restaurację Młodnik 
-nieograniczony dostęp do napojów i przekąsek na każdym z bufetów 

-wsparcie mechaniczne w razie defektów 
-musetkę Pas Normal Studios z żelami i batonami  

-bidon Pas Normal Studios 
-dostęp do apteczki pierwszej pomocy w razie zaistniałej potrzeby  

-fotorelację z wydarzenia 
-plik gpx z sugerowaną trasą 

-dostawę potrzebnych rzeczy uczestnika (np. ciuchów do przebrania ) z Katowic do Kościeliska 
-w przypadku wybrania opcji z transportem przewóz z Kościeliska do Katowic uczestnika i roweru 

-w trakcie przejazdu dostępny będzie numer telefonu do wozu technicznego 

mailto:katowice@velodrom.cc


5. Informacje prawne 

a) Trasa jest jedynie sugerowana, nie będzie ona w żaden sposób oznakowana i zabezpieczona, 
przejazd odbywać się będzie przy otwartym ruchu 

b) Uczestnicy podczas przejazdu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, 
posiadania kasku bezpieczeńtwa oraz oświetlenia przedniego i tylnego 

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
d) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny 
w wozie technicznym) 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wydarzenia w 
związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych  

za działanie „siły wyższej” 
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu  
g) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność  

h) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody  
i) Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora 

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wydarzeniem  
j) W razie wypadku uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora 

k) Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu są wg. najlepszego stanu swojej 
wiedzy zdrowi i nie mają przeciwwskazań medycznych do uprawiania 

długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego 
l) Zdjęcia i nagrania filmowe z wizerunkiem uczestników będą mogły być wykorzystane w 

materiałach promocyjnych takich jak: social media, plakaty, internet 
m) Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

 
6. Informacje dodatkowe 

 
a) Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach 

 poza miejscami do tego wyznaczonymi 
b) Uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach 

niebezpiecznych tj. zjazdy, drogi z uszkodzoną nawierzchnią itp. 
c) Każdy uczestnik zobowiązany jest do sygnalizowania niebezpieczeństw i przeszkód na drodze


