3. Guru Triathlon Warszawski
(0,5-13-5)
Warszawa, Jeziorko Czerniakowskie -14.07.2016
I. ORGANIZATOR
1. Sport Guru S.A. z siedzibą w Warszawa, 03-982 ul. Meissnera 1/3
II. CEL
1. Dobra zabawa
2. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
Warszawy i okolic.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 3. Guru Triathlon Warszawski na dystansie nie związanym z IRONMAN odbędzie
się w dniu 14.07.2016 r. (czwartek )
2. Start o godz. 19:00, miejsce – plaża przy Jeziorku Czerniakowskim.
3. Meta i strefa zmian przy sklepie Sport Guru Meissnera 1/3, Warszawa (może ulec
zmianie)
IV. PROGRAM IMPREZY
17.30 Otwarcie „strefy zmian” T1
18.30 Odprawa techniczna, omówienie trasy
19.00 Start
21.00 Zamknięcie trasy
V. DYSTANS I TRASA
1. 3.Guru Triathlon Warszawski rozegrany zostanie na dystansie 0,5 km - 13 km - 4
km.
2. Pływanie na dystansie 500 m (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok.
22°C. Start z brzegu. Pianki dozwolone, ale nie obowiązkowe.
3. Rower na dystansie ok. 13 km. Trasa płaska. Kask obowiązkowy na całej trasie
kolarskiej. Start wyłącznie na rowerach VETURILO, które uczestnicy zapewniają
we własnym zakresie i parkują w strefie T1 w miejscu oznaczonym przez
Organizatora. Trasa prowadzi głównie po ścieżkach rowerowych, w małej części
po ulicach oraz drogach utwardzonych. Ruch samochodowy będzie otwarty,
sygnalizacje świetlne i przepisy ruchu drogowego obowiązują uczestników.
4. Bieg na dystansie ok. 4 km. Trasa poprowadzona po zmiennej nawierzchni
przeznaczonej dla pieszych. Ruch samochodowy będzie otwarty, sygnalizacje
świetlne i przepisy ruchu drogowego obowiązują uczestników.

5. Limit czasu ukończenia całych zawodów – 2 godziny.
VI.BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w sklepie Sport Guru.
Adres: al. Jerozolimskie 181A, Warszawa (Ochota).
2. Odbiór pakietów będzie możliwy tylko w biurze zawodów w godzinach otwarcia
sklepu w dniach:
 od 11.07 do 13.07 w godz.11:00-20:00
 14.07 tylko do godz.16:00.
IX. POMIAR CZASU
Ręczny
X. KLASYFIKACJE
Klasyfikacja mężczyzn oraz kobiet.
Klasyfikacja specjalna za oryginalny ubiór.
XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzymają nagrody
rzeczowe.
2. Każdy zawodnik, który ukończy 3.Guru Triathlon Warszawski otrzyma
okolicznościowy medal.
3. Dodatkowa klasyfikacja dotyczyć będzie stroju.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają
ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wypożyczenie roweru Veturilo na własną rękę i
wprowadzenie go do strefy zmian T1.Zabrania się przerabiania w jakikolwiek
sposób roweru w tym montażu:





Lemondki
Pedałów zatrzaskowych
Pomiaru mocy
Kół o wysokim stożku, „dysków” lub każdych innych odmiennych od
oryginalnych.

XIII. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚĆ
1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu
competit.pl
2. Opłata startowa wynosi 66zł.
3. 10zł z każdej wpłaty zostanie przekazane na konto Fundacji Synapsis

4. Obowiązuje unikalny limit uczestników 150 osób.
5. W przypadku osiągnięcia limitu 150 uczestników, każda kolejna osoba, która
zgłosi się na adres: zawody@sportguru.pl zostanie umieszczona na liście
rezerwowej.
6. Wpisowe pobierane od uczestników jest wykorzystywane wyłącznie w celu
sfinansowania imprezy 3. Guru Triathlon Warszawski.
XIV. WPISOWE
Opłata startowa wynosi: 66 zł (słownie sześćdziesiąt sześć złotych)
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników 3.Guru Triathlon Warszawski będą przetwarzane w
celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników 3.Guru Triathlon Warszawski będą wykorzystywane
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w 3.Guru Triathlon Warszawski obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w 3.Guru Triathlon Warszawski. Przez przekazanie do Organizatora,
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych
imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo
do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 13.07.2016 lub w momencie
wyczerpania miejsc.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko w Sklepie Sport Guru al.
Jerozolimskie 181A (budynek AdgarFit) , Warszawa.

3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy oraz worek na
prowiant.
4. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody
ceremonii wręczenia nagród.
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. W 3. Guru Triathlon Warszawski nie będą wymagane licencje PZTri.
9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm,
grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły
zawodów.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
11. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.

Warszawa, 20.05.2016
Sport GURU S.A.

