
REGULAMIN WANOGA 2023

CEL IMPREZY 

Celem rajdu rowerowego „Wanoga 2023” jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz 
aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Popularyzacja kolarstwa szutrowego i turystyki 
rowerowej oraz spędzania wolnego czasu blisko natury. Propagowanie postaw ekologicznych. 
Rozwijanie zamiłowania do przyrody. Promocja turystyczna Kaszub, gmin i powiatów 
województwa pomorskiego oraz terenowych szlaków rowerowych w obrębie województwa 
pomorskiego. Podkreślenie walorów środowiska lokalnego wśród sportowców z innych 
regionów Polski. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Ultramaraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym 
przygotowaniu kondycyjnym oraz nabytym doświadczeniu podczas długodystansowej 
jazdy rowerem. 


2. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat. 

3. Udział w wyścigu jest dobrowolny. 

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu wyścigu nie jest pod wpływem środków  

zakazanych z listy Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji  
Antydopingowej. 


6. Uczestnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu. 

7. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez 

osoby nie biorące udziału w wyścigu. 

8. Rezerwacja noclegów dozwolona w dowolnym momencie (również przed startem). 

Można dowolnie planować punkty noclegu na trasie pod warunkiem, że są one 
dostępne na tych samych zasadach dla wszystkich uczestników, do wyczerpania 
miejsc. 


9. Zabrania się korzystania ze wsparcia osób spoza grona uczestników oraz zasobów (w  
tym noclegu) niedostępnych dla wszystkich uczestników na tych samych zasadach.


10. Start możliwy jest wyłącznie na rowerach napędzanych siłą mięśni. Nie jest możliwy start  
na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym lub jakimkolwiek 
hybrydowym. 


11. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego  
i stosowanie się do nich. 


12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez  
siebie spowodowane. Organizator wyścigu rekomenduje posiadanie indywidualnego  
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 


13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po wyścigu. 


14. Wyścig odbędzie się w formule ultramaratonu rowerowego. Organizator ze względów 
bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.  
 



15. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy uczestnik akceptuje 
Regulamin Wanoga 2023 dokonując rejestracji, dokonując płatności za uczestnictwo  
oraz podpisując stosowne oświadczenie przed startem.  

TERMIN I MIEJSCE WANOGA 2023

1. Wyścig rowerowy WANOGA 2023 prowadzony jest na terenie województw: pomorskiego  
i zachodniopomorskiego. 


2. Wyścig odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2023 roku. 

3. Start wyścigu nastąpi:


- 2 czerwca w godzinach porannych dla dystansu Ultra 600 km,

- 3 czerwca w godzinach porannych dla dystansu Wanożka 350 km.


4. Wyścig odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigu w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej”. 


5. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 90 godzin (dla dłuższej trasy) oraz  
60 godzin (dla krótszej trasy) i liczony jest od momentu startu wyścigu (start jednoczesny) 
lub startu zawodnika (start falowy). Czas przejazdu liczony jest od faktycznego startu 
uczestnika do momentu przekroczenia przez niego linii mety. 


6. Start, meta i miasteczko zawodów zlokalizowane są w pobliżu Urzędu Gminy Stężyca:  
ul. Parkowa 1  
83-322 Stężyca  
Koordynaty GPS: 54.2127° N, 17.9480° E  
Plus Code: 6W7X+35 Stężyca 


START I TRASA WYŚCIGU 

1. Wyścig odbędzie się w zróżnicowanych warunkach terenowych. Dłuższa trasa ma 
długość około 600 km. Krótka trasa ma długość ok. 350 km. Obie trasy wyznaczone są  
w miarę możliwości po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o 
możliwie najmniejszym natężeniu ruchu. 


2. Wyboru trasu oraz godziny startu (w przypadku startu falowego), zawodnicy dokonają 
wypełniając ankietę, na kilka tygodni przed startem.  
Ankieta dostępna będzie online, jak również wysłana zostanie na adres mailowy 
zawodnika, podany przy rejestracji. 


3. Dozwolone jest opuszczenie trasy (np. na nocleg), pod warunkiem powrotu w tym samym 
miejscu, w którym się ją opuściło.


4. Uczestnicy nie mogą omijać żadnego odcinka wyznaczonej trasy pod rygorem kary 
czasowej lub dyskwalifikacji.


5. Ominięcie więcej niż 1% długości trasy (poza przypadkiem korzystania z oficjalnie 
wyznaczonych przez Organizatora objazdów) skutkuje dyskwalifikacją. 


6. W przypadku ominięcia odcinka o długości poniżej 1% długości trasy, Organizator ma 
prawo nałożyć karę czasową w wysokości 15 minut za każdy pominięty kilometr śladu.


7. Na trasie przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy lub inne elementy 
wymagające dobrych umiejętności jazdy na rowerze. 


8. Zależy nam, aby piękno wyznaczonej trasy przejazdu pozostało w takim samym stanie,  
w jakim było ono przed wyścigiem. Niedozwolone jest zatem zostawianie na niej 
jakichkolwiek śmieci, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju 
zwierząt. Uczestnicy wyścigu powinni szanować środowisko naturalne, w związku  
z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy. Udowodnione przypadki 
wyrzucania śmieci na trasie poza miejscami do tego przeznaczonymi będą skutkowały 
dyskwalifikacją.  
 



POMIAR CZASU 

1. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS, dostarczony przez 
Organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania 
wyścigu. 


2. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu  
 i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. 


3. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który 
można będzie wgrać na dowolne urządzenie. Finalny plik .gpx (ostateczna wersja trasy) 
zostanie udostępniony w komunikacie startowym, na kilka dni przed startem.


4. Posiadanie przy sobie nadajnika GPS jest warunkiem wystartowania w wyścigu  
i sklasyfikowania uczestnika. 


5. Posiadanie numeru startowego jest wskazane, ale nieobowiązkowe. Umieszczenie 
plastronu z przodu roweru ułatwi fotografom oznaczenie uczestników na zdjęciach  
z wyścigu. 


6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii 
mety. W przypadku decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią 
mety uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania nadajnika GPS na adres 
wskazany przez Organizatora w komunikacie startowym. W przypadku uszkodzenia lub 
utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w 
wysokości 500 zł.  

ZAPISY I PŁATNOŚCI 

1. Zapisy na wyścig Wanoga 2023 będą prowadzone na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep.

2. Zapisy rozpoczną się 1 października 2022 o godz. 20:00. 

3. Limit miejsc w wyścigu wynosi 600. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu 

uczestników. 

4. Opłata za uczestnictwo w imprezie sportowej zawiera: opłatę rejestracyjną (125 zł) oraz 

opłatę startową w wysokości uzależnionej od wybranego wariantu. Opłata rejestracyjna 
pobierana jest za rejestrację na liście rejestracyjnej i po 14-dniowym okresie na 
odstąpienie od umowy jest bezzwrotna. Opłata startowa służy do opłacenia pakietu 
startowego i podlega zwrotowi, zgodnie z tabelą:


5. Pisemną rezygnację należy zgłaszać pod adresem email: kontakt@rezerwatprzygody.pl. 
Opłata rejestracyjna nie jest zwracana po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie od 
umowy.


6. W przypadku nieodbycia się zawodów (np. z powodu działania siły wyższej lub pandemii) 
Organizator zwróci zawodnikom 100% opłaty rejestracyjnej oraz 100% opłaty startowej.  
 

Opłata rejestracyjna Opłata startowa

Wysokość opłaty 125,00 zł zależnie od wybranego wariantu 

i daty płatności

Pisemna rezygnacja do 31.03.2023 bezzwrotna zwracane 100% opłaty startowej

Pisemna rezygnacja w okresie 
01.04.2023 - 07.05.2023 bezzwrotna zwracane 50% opłaty startowej

Rezygnacja od 01.05.2023 bezzwrotna bezzwrotna

Brak uczestnictwa w zawodach bezzwrotna bezzwrotna



Zawodnik ma również prawo w takiej sytuacji skorzystać z możliwości przepisania na 
nowy termin zawodów lub przeniesienia płatności na poczet udziału w innych zawodach 
organizowanych w kolejnym sezonie przez Organizatora. Decyzję o zwrocie środków lub 
wpisaniu na listę startową w nowym terminie podejmie zawodnik, o czym pisemnie 
poinformuje Organizatora.  

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

7. Kompletny pakiet startowy „Czysta przygoda” zawiera:

- sportowo-krajoznawczą imprezę,

- sprawdzoną i uznaną trasę w dwóch wersjach do wyboru: 600 km lub 350 km,

- uznany za najlepiej działający w Polsce system śledzenia online (tracking), wraz  

z wypożyczeniem lokalizatora,

- pit-stop (dla dystansu Ultra 600 km), zaopatrzony w owoce, przekąski i napoje,

- unikalny, indywidualny kod rabatowy do 30% na wybrane akcesoria Wanoga w sklepie 

Rezerwat Przygody (czapeczki kolarskie, skarpetki, koszulki bawełniane, koszulki 
techniczne, chusty) - kod wysłany będzie na adres mailowy podany przy rejestracji 
wiosną 2023,


- spotkanie integracyjne przed startem, w tym ciepły posiłek,

- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie,

- pamiątkowe trofeum na mecie,

- obsługę zawodów, możliwość korzystania z infrastruktury w bazie zawodów, zaplecze 

sanitarne,

- obsługę medialną.


8. Istnieje możliwość wzbogacenia pakietu, poprzez wybór opcji pakietu w sklepie 
internetowym.


9. Pakiet startowy będzie do odbioru w biurze zawodów 1 czerwca 2023, w godzinach od 
15:00 do 23:00, 2 czerwca 2023 od godziny 5:00 do startu wyścigu (dystans Ultra) lub 3 
czerwca 2023 od godziny 5:00 do startu wyścigu (dystans 350 km). Każdy z uczestników 
odbiera pakiet indywidualnie. 


8. Do dyspozycji uczestników wyścigu będą dostępne: depozyt na starcie/mecie, pit-stop 
na trasie Ultra (zaopatrzony w owoce i napoje). Na pit-stopie będzie możliwość 
odpoczynku w zadaszonym pomieszczeniu. 


9. Po ukończeniu wyścigu do dyspozycji zawodników będzie wyznaczone miejsce do 
umycia roweru. 


10. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą wyścig i zostaną sklasyfikowani, otrzymają 
pamiątkowe trofeum Wanoga 2023, piwo oraz posiłek regeneracyjny. 


 

ZASADY KLASYFIKACJI I NAGRODY 

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą nadajnika 
GPS, otrzymanego przez uczestnika w ramach pakietu startowego. 


2. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie czasu przejazdu trasy 
wyznaczonej przez Organizatora. 


3. Klasyfikacja będzie oddzielna dla krótkiej i długiej trasy. 

4. Zawodnicy, którzy: nie ukończą trasy w limicie czasowym, nie pokonają trasy zgodnie  

z wytycznymi Organizatora, zgubią nadajnik GPS – nie zostaną sklasyfikowani. 

5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zawodników na podium.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród w wybranych 

przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie 
zmiany będą publikowane na stronie wanogagravel.pl. Zapisanie się do newslettera 
umożliwi otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.




2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

REKLAMACJE 

1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres organizatora (poniżej) lub mailowo: 
kontakt@rezerwatprzygody.pl. 


2. Przy złożeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz powód reklamacji. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od wpływu. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą, którą reklamacja wpłynęła.  

 
 
Organizator:  
Wanoga Sp. z o.o., ul. Leśna 31/5, 81-549 Gdynia.  
Telefon: 794 620 111  
Email: kontakt@rezerwatprzygody.pl  
NIP: 5862376355  
REGON: 520971936  
KRS: 0000946477


Poniżej znajdują się oświadczenia do podpisania przy odbiorze pakietu startowego.




INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. Podanie przez uczestnika danych osobowych, wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wyścigu. 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika wyścigu Wanoga 2022 jest Wanoga Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-549,  
ul. Leśna 31/5 a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą email: kontakt@rezerwatprzygody.pl.  
2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych. 

3. Udostępnione dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i 
przeprowadzania wyścigu Wanoga 2022, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.  
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest możliwe poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres email: kontakt@rezerwatprzygody.pl. Żądanie usunięcia danych oznacza 
rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych (bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy). Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

5. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących, wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do organizacji wyścig Wanoga 2022.  
6. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wyścigu Wanoga 
2022. 


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Wanoga Sp. z o. z siedzibą w Gdyni 81-549, ul. Leśna 31/5, dla 
potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. 


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. 
Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania mojego wizerunku dostępnymi technikami (zdjęcia, materiały video). 
Zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych. Niniejsza 
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Jako uczestnik ultramaratonu rowerowego Wanoga 2022, odbywającego się w dniach 2-5 czerwca 2023:

1. Oświadczam, że dobrowolnie zamierzam pokonać trasę ultramaratonu liczącą 350 km długości i co najmniej 3000 m 

przewyższeń (krótki dystans) lub 620 km długości i ponad 6000 m przewyższeń (długi dystans). 

2. Jestem w pełni świadomy (świadoma), że organizatorzy nie będą zobowiązani realizować jakichkolwiek świadczeń, takich jak 

posiłki, noclegi, naprawa sprzętu, wskazywanie drogi, kierowanie ruchem, świadczenia medyczne i paramedyczne, zwożenie z 
trasy i organizacja transportu, ani żadne inne, z wyjątkiem wprost wskazanych w regulaminie, dostępnym na stronie https://
wanogagravel.pl/regulamin/, który otrzymałem (otrzymałam), zapoznałem się (zapoznałam się) z jego treścią i którego zapisy 
bezwzględnie akceptuję.


3. Znam przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym poruszania się po drogach publicznych w kolumnach 
przekraczających 15 osób  
 i będę się do nich bezwzględnie stosować.


4. Będę ponosić wszelkie konsekwencje swoich zachowań w trakcie realizacji przejazdu, w szczególności te związane z 
nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


5. Do przejazdu użyję sprawnego technicznie roweru, który zapewnia możliwość bezpiecznego pokonania trasy ultramaratonu 
Wanoga,  
a w szczególności bezpieczne hamowanie.


6. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora o tym, że trasa jest wymagająca fizycznie i pokonanie jej 
zalecane jest dla osób w dobrym stanie zdrowia, z przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. 


7. W przypadku braku zapasowych okładzin i niepoprawnego działania hamulców w czasie przejazdu zobowiązuję się 
zrezygnować z kontynuowania przejazdu i zejść z trasy.


8. Posiadam wystarczające umiejętności jazdy na rowerze, doświadczenie w długodystansowej jeździe rowerem w terenie 
górzystym, poza utwardzonymi drogami, a także poza drogami dostępnymi do ruchu pojazdów i przygotowanie fizyczne i 
psychiczne, które pozwala na pokonanie trasy w limicie czasu 90 godzin (długi dystans) lub 60 godzin (krótki dystans).


9. Biorę udział w przejeździe na własną odpowiedzialność. W przemyślany sposób oceniłem (oceniłam) charakter zawodów, 
zakres, stopień ryzyka i trudności wiążących się z przejazdem po trasie, która przebiega po drogach publicznych, drogach 
polnych, leśnych, ścieżkach  
i bezdrożach, w tym przez miejsca, które nie są wyznaczone i oznaczone jako jakiekolwiek drogi i nie są w żaden sposób 
zabezpieczone przez organizatora.


10. Mam świadomość, że przejazd w ultramaratonie Wanoga odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń ruchu kołowego dla innych 
użytkowników dróg i mam świadomość zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych 
(w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydowałem się podjąć to ryzyko i je świadomie 
akceptuję.  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