
Aby wystartować należy zamówić pakiet startowy dostępny 
na stronie Organizatora, dokonać opłaty startowej oraz 
zaakceptować regulamin.

Nazwę zespołu do klasyfikacji drużynowej należy podać w 
procesie zamawiania pakietu. 
 
W KOTLE BIMBRU mogą brać udział osoby, które ukończyły 
18 lat lub 17 lat za zgodą opiekuna.

Każdy z uczestników na starcie powinien posiadać sprawny 
rower oraz kask. 

Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, przeciwpożarowych, zasad poruszania 
się po terenach leśnych, do zachowania szczególnej 
ostrożności na szlakach turystycznych i ścieżkach dla 
pieszych, do udzielenia pierwszeństwa pieszym oraz nie 
powodowania utrudnień w ruchu.

Uczestników obowiązuje stosowanie zasady poszanowania 
środowiska naturalnego. Bezwzględnie nie wolno 
zanieczyszczać otoczenia i pozostawiać po sobie żadnych 
śmieci, resztek jedzenia, opakowań po jedzeniu i napojach, 
ubrań i sprzętu, łamać drzew i gałęzi, itp.

Każdy uczestnik zaświadcza, że posiada aktualne badania 
lekarskie, potwierdzające iż jego stan zdrowia pozwala 
na udział w imprezie.

Każdy uczestnik zaświadcza, że posiada ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupione 
we własnym zakresie.

W przypadku zauważenia przez uczestnika wypadku, ten ma 
obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy 
i/lub wezwania pomocy.

Uczestnicy zobowiązują się, że w czasie trwania imprezy nie 
będą pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, 
bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ 
na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego 
z uczestnictwa.

Każdy uczestnik bierze udział w KOTLE BIMBRU 
na własną odpowiedzialność. Organizator oraz wszystkie 
osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 
Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej, uczestnik 
przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku z jego udziałem 
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku 
do Organizatora oraz osób z nim współpracujących tj. 
sponsorów i partnerów. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie imprezy, 
uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie 
Organizatora drogą telefoniczną lub SMS.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone przed, w trakcie i po imprezie, osobom trzecim 
oraz innym uczestnikom KOTŁA BIMBRU.

Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 
oraz wykorzystania wizerunku.
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Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy 
lub zmiany terminu z powodów niezależnych od niego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe 
zaistniałe podczas trwania imprezy, dojazdu i powrotu z niej.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana 
przez Organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność 
w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje 
Organizatorowi.

Regulamin może ulec modyfikacji, o czym Organizator 
poinformuje uczestników.

W trakcie rejestracji uczestnik przekazuje Organizatorowi 
dane osobowe potrzebne do przeprowadzenia imprezy. 
Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na KOCIOŁ 
BIMBRU, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 
do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie 
prowadzenia konta uczestnika w systemie rejestracji, 
a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania 
informacji promocyjnych drogą elektroniczną. Każdej osobie, 
która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów 
przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania 
i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do realizacji zapisów i startu. Dane osobowe podlegają 
udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w 
granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji imprezy 
i przygotowania wyników. Administratorem danych 
osobowych jest marka BIMBER / BIMBER.BIKE.

Pakiet startowy i skarpetki (dla zawodników drużyn 
co najmniej trzyosobowych) można odebrać wyłącznie w dniu 
imprezy, w godzinach wskazanych w programie, po okazaniu 
dokumentu tożsamości zgodnego z danymi podanymi przy 
rejestracji i zaakceptowaniu regulaminu.

Organizatorem KOTŁA BIMBRU jest marka 
BIMBER /  WWW.BIMBER.BIKE

KOCIOŁ BIMBRU to dwudniowa rowerowa 
rozgrywka logiczno-orientacyjna z nutą enduro, 
łącząca w sobie elementy sportowe 
i krajoznawcze.

Rywalizacja podzielona jest na dwa dni. Każdego 
dnia zadaniem uczestników jest zgromadzenie 
na otrzymanej przed startem karcie 
jak największej liczby punktów i jej zwrot 
w biurze zawodów przed upływem limitu czasu. 
Karta startowa zawiera mapę rywalizacji na dany 
dzień.

Punkty można zdobyć odwiedzając oznaczone 
na mapie stanowiska lub wiedźmy.

Odwiedzenie żadnego stanowiska i wiedźmy 
nie jest obowiązkowe.

Stanowiska i wiedźmy można odwiedzić 
w dowolnej kolejności i dotrzeć do nich dowolną 
trasą. 

O ostatecznym miejscu w rywalizacji decyduje 
suma punktów zdobytych w ciągu obu dni.

Wszyscy uczestnicy każdego dnia startują 
równocześnie, na sygnał Organizatora.

Wysokość opłaty startowej wynosi 219 zł.

Wpłaty można dokonywać za pomocą serwisu 
WWW.BIMBER.BIKE.

O kolejności rejestracji decyduje kolejność wpłat.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, Organizator nie 
zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału 
w imprezie.

Pakiet startowy jest trwale przypisany do uczestnika. Osoby, 
które zrezygnują z udziału, proszone są o poinformowanie 
o tym fakcie Organizatora.

Dane na które zarejestrowany jest pakiet startowy można 
zmienić do 14 dni przed terminem zawodów.

POSTANOWIENIA 
KOŃCOWE  §9

Swoim podpisem zapewniam, iż zapoznałem 

się ze wszystkimi zapisami regulaminu

i wypełniłem listę zgłoszeniową kompletnie oraz zgodnie z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

2-3.05.2020
Bielsko-Biała / Wilkowice

Promocja walorów turystycznych Beskidów.

Propagowanie zdrowego trybu życia, 
turystyki i rekreacji.

Integracja uczestników.

Popularyzacja kolarstwa górskiego 
jako atrakcyjnej dyscypliny sportowej.

Impreza odbywa się od godziny 8:30 w sobotę
2.05.2020 do godziny 18:30, oraz w niedzielę
3.05.2020 od godziny 8:30 do godziny 18:30.

Dokładna lokalizacja miejsca startu zostanie 
przekazana uczestnikom najpóźniej na 5 dni
przed terminem imprezy.

WARUNKI 
UCZESTNICTWA § 6

DATA 
I MIEJSCE  § 1

CELE § 2

Nagradzane jest sześć pierwszych miejsc 
w dwóch kategoriach: Kobiety i Mężczyźni 
oraz trzy najlpepsze drużyny (decyduje suma
punktów trzech najwyżej sklasyfikowanych 
zawodników danej drużyny).

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

NAGRODY  § 8

HARMONOGRAM § 3

ZASADY 
RYWALIZACJI § 7

OPŁATA STARTOWA  § 4

PAKIET 
STARTOWY § 5

Podpis

REGULAMIN
KOCIOŁ
BIMBRU


