
Regulamin Szkolenia doskonalenia techniki jazdy 
rowerem górskim „Szwed i EMTB.pl na SuperFlow”

1. Cel imprezy.

Cykl imprez pod szyldem EMTB Enduro inspirowany i patronowany jest przez portal 
rowerowego enduro EMTB.pl – założenia i cele imprez są zgodne z ogólnie pojętą misją 
EMTB.pl.

Są to między innymi:

• Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej w 
Polsce i za granicą;

• Promowanie istniejących regionalnych szlaków rowerowych, miejscowości i baz 
turystycznych;

• Inspirowanie do rozwoju i tworzenia nowych tras rowerowych;

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;

• Wprowadzanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy.

Szkolenie doskonalenia techniki jazdy rowerem górskim „ Szwed i EMTB.pl na SuperFlow”

3. Organizator:

EMTB.pl
Maciej Pająk EMTB.pl
Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008 45-283 Opole
NIP: 754 297 13 53
mr. Konta 25 1090 2138 0000 0001 1601 2993

Kontakt:
Organizator: &maciej.pajak@emtb.pl & +48 781 995 054

Instruktor: & szwed@szwed-distr.pl & +48 666 026 712

Instruktor: & michal.jurewicz@emtb.pl & +48 517 752 328

Strona www: &www.emtb.pl

4. Data i miejsce imprezy.

20.10.2013 Cerna Voda Rychlebskie Stezky, parking przy Rychlebskie Stezky Center

Szkolenie odbędzie się jeżeli chęć uczestnictwa zgłosi co najmniej 13 uczestników.
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5. Warunki uczestnictwa.

Szkolenie doskonalenia techniki jazdy Enduro jest skierowane do osób  o 
średniozaawansowanych umiejętnościach jazdy  na rowerze górskim Enduro, chcących 
udoskonalić technikę:

• poprawna pozycją na rowerze;

• wybór optymalnej linii przejazdu;

• pokonywania zakrętów z pomocą band;

• tzw pompowania na muldach;

• pokonywania przeszkód wybijając się z tzw hop (skoki).

Uczestnikiem szkolenia doskonalenia techniki jazdy będzie osoba, która spełni 
następujące warunki:

1. Zarejestruje się za pomocą formularza on-line na www.emtb.pl

2. Dokona opłaty startowej w wysokości 70 zł przelewem na konto organizatora (patrz pkt 
3). 

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej) uczestnik akceptuje poniższą 
klauzulę: 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją szkoleń nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po szkoleniu. Uczestnicy  uczestniczą na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie poczynione przez siebie szkody. 
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub  jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 
szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatora. 

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb  porządkowych oraz 
warunków regulaminu. 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. szkoleniu. 

W  przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub  opiekuna 
prawnego, poprzez złożenie podpisu. 
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Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem 
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i 
wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań 
marketingowych podejmowanych przez EMTB.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Prawo do uczestnictwa w w.w szkoleniu mają osoby, które ukończyły 18 lat, oraz do 18 
roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zaleca się także 
posiadanie ochraniaczy na łokcie i kolana.

Każdy uczestnik powinien posiadać wykupione ubezpieczenie NNW z pokryciem kosztów 
leczenia oraz transportu medycznego poza granicami Polski.

Szkolenie odbędzie się jeżeli chęć uczestnictwa zgłosi co najmniej 13 uczestników. 
Maksymalna ilość uczestników mogących brać w udział w szkoleniu to 20 osób.

W szczególnym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu 
ilości uczestników biorących udział w szkoleniu.

6. Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 70 zł. Pieniądze należy wpłacić po zgłoszeniu się w systemie 
elektronicznych zapisów na stronie www.emtb.pl

Dane do przelewu

25 1090 2138 0000 0001 1601 2993
Maciej Pająk EMTB.pl
Ul. Batalionu “Zośka” 6/1008
45-283 Opole

Pieniądze należy przelać do dnia 16.10.2013.

Koszt szkolenia obejmuje:
- „bilet wstępu” na trasę SuperFlow
- szkolenie techniki jazdy prowadzone przez Piotra Szwedowskiego, Michała Jurewicza

Organizator nie zwraca opłaty w przypadku rezygnacji uczestnika ze startu w szkoleniu.

Jeżeli szkolenie nie odbędzie się ze względu na niewystarczającą ilość chętnych, 
pieniądze zostaną zwrócone na konto zapisanych uczestników do dnia 25.10.2013

7. Program szkolenia.

Szkolenie trwa od 4 do 6 godzin. Odbywa się na trasie Super Flow w kompleksie tras 
rowerowych Rychlebskie Stezky na ternie Czech. Zakres szkolenia obejmuje doskonalenie 
techniki jazdy:
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• poprawna pozycja na rowerze;

• wybór optymalnej linii przejazdu;

• pokonywania zakrętów z pomocą band;

• tzw pompowania na muldach;

• pokonywania przeszkód wybijając się z przeszkód.

20.10.2013:

9.30 zbiórka na parkingu pod Rychlebskie Stezky Center w miejscowości Cerna Voda

10.00 rozpoczęcie szkolenia, wyjazd na trasę

15.00 – 17.00 planowany powrót na parking (miejsce startu)

8. Ochrona środowiska naturalnego.

Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 
zanieczyszczać trasy szkolenia.

9. Informacje dodatkowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na szkolenia i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na 
własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 
zaginione w trakcie trwania szkolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany 
jako wytłumaczenie. Na trasie występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub  innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W  przypadku rezygnacji z 
udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik szkolenia 
wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie 
prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


