
REGULAMIN 

SUSZ TRI CHALLENGE 2020 

 

I. Organizator 

Gmina Susz, Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, Suski Ośrodek Kultury 

 

II. Miejsce, termin, dystans 

Termin: 19-25.06.2020 r.  

Dystans:  minimum sprint (0,75 km pływania / 20 km jazdy rowerem / 5 km biegu ) 

Każdy zobowiązany jest do wykonania trzech treningów na wybranej przez siebie trasie na 
dystansie minimum sprint o dowolnej godzinie w dniach 19-25.2020 r.  

 

III. Cel wydarzenia 

Promocja Susz Triathlon  

Popularyzacja triathlonu w Polsce.  

Promocja Gminy Susz. 

 

IV. Warunki uczestnictwa  

1. Prawo udziału mają osoby, które w roku 2020 r. ukończą minimum 18 lat (rocznikowo). 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jest zobowiązany do jego 
przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu. 

 

V. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu są przyjmowane wyłącznie poprzez elektroniczny 
panel zapisów. - SlotMarket.pl  

2. Na liście uczestników znajdą się tylko osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji  

3. Termin składania zgłoszeń  ostatecznie  trwa dnia 24.06.2020 r. 

4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz 
zgłoszeniowy 

 

VI. Limit uczestników 

1. Brak limitu uczestników  

 



VII. Biuro Zawodów 

Prosimy o kontakt mailowy na adres: triathlon@susz.pl . Nie ma stacjonarnego biura 
zawodów.  

 

IX. Nagrody 

(Pierwsze osoby, które wyślą zapis wykonania zadania. Decyduje data i godzina 
wpłynięcia maila na adres triathlon@susz.pl ) 

 - pamiątkowa koszulka + medal okolicznościowy: pierwsze 30 osób 

- medal okolicznościowy: kolejne70 osób 

Każdy uczestnik tego wyzwania otrzyma 10% zniżki na udział w Susz Triathlon 2021 (30 
lecie!)  oraz limitowany pakiet startowy podczas przyszłorocznych zawodów. 

 

X. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

2.  Podstawą uczestnictwa jest zarejestrowanie się przez platformę slotmarket.pl. 

3. Wykonanie w wyznaczonym terminie trzech aktywności (pływanie, rower, bieg) na 
dystansie minimum sprint . 

4. Przesłanie organizatorowi na triathlon@susz.pl danych potwierdzających wykonanie 
zadania tj. linków do treningów z platform rejestrujących aktywności na podstawie GPS 
(endomondo, garmin, polar, strava itp.) lub przesłanie plików gpx. 

 

XI. Zasady bezpieczeństwa i fair play 

1. Przesłane linki wyników będą weryfikowane przez organizatorów, a próby oszustwa 
karane będą dyskwalifikacją.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy odniesione przez 
uczestnika wyzwania. 

3. Każdy uczestnik wyzwania zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie panujących 
zasad i przepisów. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo poprzez zgłoszenie elektroniczne 
na platformie slotmarket.  

2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane 
dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach 
organizowanych przez Organizatora. 
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