
Regulamin zawodów „Zjazd na Byle Czym”  
 
ORGANIZATORZY:  
Xtreme Środa Śląska, Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, Powiat Średzki 
 
UCZESTNICY: 

1. W Zawodach “Zjazd na Byle Czym” mogą brać udział osoby, które zapoznały się z 
regulaminem i zostały zgłoszone do udziału.  

2. Załogi mogą liczyć maksymalnie 5 osób. 
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do 

udziału w zawodach. 
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w pełni 

odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim. 
5. Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć pocztą elektroniczną pod 

xtreme.biuro@gmail.com z tytułem „Zgłoszenie ZNBC”, nie później niż do 28 stycznia 2022 
roku. 

6. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 15 pojazdów. 
7. Zgłoszenia w dniu konkursu możliwe będą maksymalnie na godzinę przed rozpoczęciem 

konkursu. 
8. Wpisowe od każdego pojazdu w wysokości 150 złotych opłacają pozyskani sponsorzy, każda 

ekipa może dorzucić coś od siebie. Cała kwota zostanie przeznaczona na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 
 

POJAZDY: 
1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone dowolne pojazdy nieposiadające silnika. 

Waga pojazdu nie może przekraczać 100 kg. 
2. Zabrania się umieszczania na pojazdach treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub 

dyskryminujące. 
3. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników, widzów bądź środowiska naturalnego nie 

będą dopuszczone do udziału w zawodach. 
 

PRZEBIEG IMPREZY:  
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać się 

będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów. 
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez Komisję Sędziowską. Załogi otrzymają oceny za 

oryginalność pojazdu oraz przebieg jego zjazdu - wymagane jest przejechanie min. 50% trasy. 
3. Komitet Sędziowski wyłoni trzy najlepsze miejsca wg punktacji: 

- 1 - 5 punktów za oryginalność pojazdu i jego wykonanie  
- 1 - 5 punktów za styl przejazdu. 

 
NAGRODY:  

1. Puchary dla zwycięzców, upominki i dyplomy dla każdego uczestnika.  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom  
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć wykonanych podczas konkursu, 

w tym zdjęć osób. 
4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) informujemy, że: 
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Xtreme Środa Śląska, Centrum Kultury 
Alternatywnej i Powiat Średzki, 
b) celem zbierania danych jest organizacja konkursu, 
c) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie, 
d) zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, 
e) zebrane dane będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania. 
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