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Regulamin wyzwania rowerowego 
II Wyzwanie Rowerowe ROWE(R)LOVE  

ogłoszone jest przez 
Stowarzyszenie Biegowo-Ekologiczne ASFaltLove Dziki 

 
Zadanie wspófinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  

 
I. CEL 

1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców 
powiatu. 

2. Promocja powiatu ciechanowskiego. 
 

II. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Biegowo-Ekologiczne ASFaltLove Dziki . 
2. Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

 

III. TERMIN 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.  
dystansu 100 kilometrów na rowerze w dowolnym miejscu (powiat ciechanowski  
i w powiatach do niego przyległych) oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez 
wybraną aplikację dokumentującą aktywność sportową. 
 
Uwaga – dystans stu kilometrów pokonany być musi w ciągu jednego dnia (dozwolone są 
przerwy).  
 

IV. FORMUŁA, MIEJSCE, TRASA 
Uczestnicy pokonują rowerem samodzielnie wytyczoną trasę w ciągu jednego dnia. Należy 
przy tym respektować wprowadzone przez ustawodawcę oraz władze państwowe, rządowe  
i samorządowe uregulowania prawne dotyczące ograniczeń w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa podczas poruszania się na rowerze po drogach publicznych.  

 
Większa część trasy powinna być wytyczona na terenie powiatu ciechanowskiego. 
Preferowane są dwie Powiatowe Trasy Rowerowe opracowane przez Starostwo Powiatowe  
w Ciechanowie (nie jest to warunek konieczny).   
 
Uwaga - jazda na rowerze stacjonarnym nie będzie brana pod uwagę! 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Aktywność fizyczna (jazda na rowerze) jest skierowana dla mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego. W zawodach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia. 
 

VI. ZGŁOSZENIE 
1. Rejestracja zawodników  odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie https://catchtime.pl/. 
2. Udział w Wyzwaniu jest bezpłatny. 
3. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na swój  adres 

e-mail do samodzielnego wydruku.  
4. Po ukończonym wyzwaniu wykonanym w dniach 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r., uczestnik 
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przesyła potwierdzenie wykonania wyzwania najpóźniej do końca dnia 31.08.2022 r. (do 
godz. 23.59) w wiadomości mailowej na adres: wyniki@catchtime.pl w której uwzględnia 
następujące dane:  

− imię i nazwisko uczestnika,  

− miejscowość, 

− data urodzenia, 

− załącza potwierdzenie pokonanego dystansu w postaci zdjęcia aplikacji sportowej 
(Strava, Polar Flow, Garmin Connect, itp.) wraz z mapą przebytej trasy, 

− fotografia Uczestnika wraz z wydrukowanym numerem, który został nadany każdemu 
zgłaszającemu się do Wyzwania. Fotografia powinna być wykonana w czasie 
pokonywania danego dystansu. 

1. Limit osób, które zapiszą się na II Wyzwanie Rowerowe ROWER(L)OVE wynosi 100. 

 
VII. OPŁATY 

Nasze wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wnoszenia opłat startowych, 
ponieważ liczy się przede wszystkim aktywność fizyczna i dobra zabawa. 
 II Wyzwanie Rowerowe ROWE(R)LOVE współfinansowane jest ze środków Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie. 

 
VIII. WYNIKI 
1. Wyniki będą publikowane na stronie https://catchtime.pl/rowerlove-wyniki/; 
2. Wynik danego uczestnika zostanie zamieszczony najpóźniej następnego dnia po 

otrzymaniu danych na maila. 
 

IX. NAGRODY 
Pragniemy, aby wyzwanie miało przede wszystkim charakter dobrej zabawy. Każdy uczestnik 
na zakończenie otrzyma unikatowy odlewany medal. Dodatkowo trzem kobietom i trzem 
mężczyznom, którzy dystans 100 km (dokładnie) pokonają najszybciej, wręczone zostaną 
puchary.   
 
Podczas podsumowania Wyzwania, które odbędzie się 04 września 2022 roku na terenie 
Nadleśnictwa Lekowo, rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów.  
 
Warunkiem przyznania nagród będzie ich osobiste odebranie. Medale, puchary oraz nagrody 
nie będą wysyłane pocztą.  

 

X. ŚWIADCZENIA 
Uczestnicy biorą udział w wyzwaniu dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, 
ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w wyzwaniu i ponoszą z tego tytułu 
pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do 
wzięcia udziału w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w wyzwaniu na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
Oprócz medalu oraz wyżej wymienionych nagród niezapewniany jest żaden pakiet startowy, 
opieka medyczna, ubezpieczenie, zabezpieczenie trasy i punkty odżywcze, a udział  
w zabawie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. Gwarantuje jednak motywację do 
ruchu, optymizm i okazję do uśmiechu. 
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Dane dotyczące najbardziej aktywnych uczestników oraz informacje o nich zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia ASFaltLove Dziki oraz na fb.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Wyzwania. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku, danych osobowych oraz 

informacji o uczestnikach w mediach (tj. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Ciechanowie, w portalach społecznościowych Starostwa i Stowarzyszenia) w związku  
z udziałem w II Wyzwaniu rowerowym ROWE(R)LOVE poprzez przystąpienie do 
aktywności uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte regulaminie. Regulamin 
dostępny jest na stronie https://catchtime.pl/ 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://catchtime.pl/ (zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018r. O ochronie danych osobowych) (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t. j.) oraz RODO – 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez 
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także 
publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której 
zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany 
podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana 
będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów 

5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator. 
 

Dane kontaktowe organizatora: 
Mail: asfaltlove.dziki@gmail.com 
Tel: 505 235 392 

https://catchtime.pl/
https://catchtime.pl/
mailto:asfaltlove.dziki@gmail.com

