III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
Regulamin zawodów
Informacje podstawowe:
 Nazwa: III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
 Termin zawodów: 22 września 2018
 Biuro zawodów/ start/meta: Hotel Holiday Inn, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy
 Start zawodów:
godzina 9:30 – dzieci na dystansie 5km
godzina 11:00 – kategoria farmaceuci na dystansie 17 km (sektor I)
godzina 11:01 – pozostali uczestnicy na dystansie 17 km (sektor II)
 Telefon alarmowy dostępny podczas zawodów: 609 084 184
Organizator:
HURTAP SA
Łęczyca, ul. Górnicza 2
Strona internetowa: www.hurtap.com.pl
Współorganizator:
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
http://www.oia.lodz.pl/
Organizator techniczny:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
tel.: 533 005 212, e- mail: biuro@mazoviamtb.pl
Strona internetowa: www.zamanagroup.pl
Program:
Piątek – 21 września 2018
19:00 – 24:00 – impreza integracyjna dla uczestników i osób towarzyszących – Hotel Holiday Inn
Sobota – 22 września 2018
8:00 – 9:00
– zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w kategorii dzieci
8:00 – 10:00 – zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w pozostałych kategoriach
9:30
– start dzieci na dystansie 5 km
10:30
– ustawianie zawodników na starcie w sektorach startowych
11:00
– start maratonu, sektor I (kategoria farmaceuci)
11:01
– start maratonu, sektor II (pozostali uczestnicy)
12:00
– poczęstunek dla wszystkich uczestników
13:30
– dekoracja zwycięzców
Warunki uczestnictwa:
 Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (sektor I)
 Uczestnikiem zawodów może być: technik farmacji, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele
firm producenckich (sektor II)
 Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji (sektor II)
 Uczestnikiem zawodów może być dziecko
 Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie
następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Data urodzenia
c) Adres e-mail
d) Numer telefonu
e) Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych)
f) W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.

g) W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres biuro@mazoviamtb.pl
lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy.
Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej
będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
h) Warunkiem startu w zawodach dzieci jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie
go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
i) Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do jazdy na rowerze.
Opłaty:
 Udział w zawodach jest bezpłatny dla każdej kategorii
 20 zł – kaucja za numer startowy z chipem (urządzeniem mierzącym czas), płatna na miejscu w Biurze
Zawodów, kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu numeru.
Zgłoszenia:
 Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: biuro@mazoviamtb.pl lub
karolina.sobczak@hurtap.com.pl
 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 września, po tym terminie zgłoszenia do udziału w zawodach
można dokonać w dniu zawodów.
Kategorie wiekowe:
17 km
Farmaceuci
Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 40 lat
K2 – od 41 do 50 lat
K1 – od 51 lat
Mężczyźni:
M4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 40 lat
M2 – od 41 do 50 lat
M1 – od 51 lat

Pracownicy branży
farmaceutycznej

5 km
Przyjaciele farmacji

Dzieci

Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 45 lat
K2 – od 46 lat

Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 45 lat
K2 – od 46 lat

Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 15 lat

Mężczyźni:
M4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 45 lat
M2 – od 46 lat

Mężczyźni:
M4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 45 lat
M2 – od 46 lat

Chłopcy:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 15 lat

Juniorki:
16-18 lat
Juniorzy:
16-18 lat

Puchar rodzin:
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być
farmaceutą)
Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.
Nagrody:
 W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy i medale.
 Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski

Informacje szczegółowe:
 Biuro Mazovia MTB, tel. 533 005 212, e-mail: biuro@mazoviamtb.pl
 Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 05 63, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl
Postanowienia ogólne:
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji, gdy uzna to za konieczne.
Postanowienia końcowe:
 Poprzez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji
III Mistrzostw Polski Farmaceutów MTB (organizowanych przez HURTAP SA (rozumiany jako ADO)
w dniu 22 września 2018r. w Józefowie k/Warszawy) oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora
lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami na którym utrwalono
ten wizerunek w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie,
w broszurach, ulotkach, gazetkach w przestrzeni publicznej i medialnej zgodnie z art.6 ust.1 lit. A,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.).
 Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność, wyłączając tym samym
organizatorów z odpowiedzialności w razie wypadku.
 Organizator na swoich stronach www publikuje wyniki Mistrzostw Polski Farmaceutów MTB.

