
REGULAMIN
SPLASH BIKE organizowanego przez Grupę Wodną

na Przystani Grupy Wodnej, ul. Wybrzeże Gdańskie 12, 82-300 Elbląg

1. Uczestnik SPLASH BIKE organizowanego przez Grupę Wodną jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz
podporządkowania się decyzjom organizatora.
2. W SPLASH BIKE uczestniczyć mogą osoby, których stan zdrowia na to pozwala, bez względu na umiejętność pływania.
3. Uczestnik SPLASH BIKE musi posiadać ze sobą dokument tożsamości.
4. W trakcie SPLASH BIKE obowiązują ograniczenia wiekowe (minimum 16 lat). Osoby niepełnoletnie (16-18 lat) mogą
uczestniczyć w SPLASH BIKE wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za
ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnik SPLASH BIKE korzysta z roweru z elementem wypornościowym dostarczonym przez organizatora.
Obowiązkowo jedzie na rowerze w zapiętej kamizelce asekuracyjnej oraz kasku.
6. Zabrania się:
a) korzystania z własnego roweru,
b) przechodzenia przez i pływania pod kładką,
c) spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych przed oraz w trakcie SPLASH BIKE.
7. Uczestnik może występować we własnej piance neoprenowej i butach sportowych.
8. Wpisowe wynosi 20 zł – max 3 próby na jednym wpisowym.
9. Jeden zawodnik może opłacić maksymalnie 2 wpisowe (czyli może mieć max 6 prób).
10. Kolejność prób losowana jest na samym początku zawodów przez sędziego. Jeśli zawodnika nie ma przy losowaniu, jest
to równoznaczne z jego rezygnacją z zawodów.
11. Po pierwszej próbie zawodnik podchodzi do kolejnych prób bez kolejki, ale ostatecznie to sędzia decyduje o kolejności.
12. Uczestników asekurują łodzie motorowe z obu stron kładki.
13. Po zawodnika i rower podpływa łódź, która jest po stronie, na którą wpadł zawodnik.
14. Do oceny brany będzie pokonany dystans. Wygrywa ten uczestnik, który dojedzie najdalej.
15. Jeśli 2 osoby pokonają taką samą odległość, wygrywa ten, kto pokonał dystans w najkrótszym czasie, jeśli więcej niż
jedna osoba pokona cały dystans, wygrywa ten, kto przejechał całą kładkę w najkrótszym czasie.
16. Organizator przyzna nagrody w kategoriach: kobiety i mężczyźni.
17. Wysokość nagród:
- I miejsce 500 zł
- II miejsce 300 zł
- III miejsce 100 zł
18. Przyznana zostanie również nagroda specjalna w kategoriach: kobiety, mężczyźni za najbardziej widowiskowe
wpadnięcie do wody.
19. Wszyscy uczestnicy SPLASH BIKE otrzymają pamiątkowe dyplomy.
20. Organizator dopuszcza do udziału osoby nie umiejące pływać. Każda wyposażona będzie w kamizelkę asekuracyjną.
21. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) należy zabezpieczyć przed zamoczeniem
i utonięciem.
22. Obowiązkiem uczestnika jest udzielenie pierwszej pomocy innym uczestnikom SPLASH BIKE w miarę swoich
możliwości.
23. Uczestnik SPLASH BIKE bierze w nim udział na swój koszt i ryzyko.
24. Uczestnik ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu należącego do Grupy Wodnej oraz pokrywa
wyrządzone przez siebie szkody.
25. Zapisy na SPLASH BIKE prowadzone są tylko i wyłącznie online przez stronę www.grupawodna.pl..
26. Grupa Wodna jako organizator:
a) nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po zakończeniu SPLASH BIKE,
b) zastrzega sobie prawo do dokonania koniecznych zmian (godziny rozpoczęcia i programu SPLASH BIKE) oraz jego
odwołania w przypadku złych warunków pogodowych.
27. W sytuacji odwołania SPLASH BIKE z winy organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty wpisowego.
28. Organizator ma prawo wyłączyć z uczestnictwa osobę, która nie stosuje się do regulaminu. W takiej sytuacji uczestnik
nie otrzymuje zwrotu poniesionych opłat.
29. Podczas SPLASH BIKE prowadzona jest dokumentacja fotograficzna na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych
przez Grupę Wodną.


