Avalon EXTREME Racing League 2021
Regulamin

Informacje ogólne
1. EXTREME – projekt Avalon EXTREME działający z ramienia Fundacji AVALON – Bezpośrednia
Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie.
2. Liga – Liga Avalon EXTREME Racing, grupa miłośników motosportu rozwijających swoją pasję
pod patronatem EXTREME, biorących czynny udział w zawodach motosportowych na
poziomie amatorskim i/lub profesjonalnym.
3. Celem Ligi jest promocja motosportu oraz pomoc w rozwijaniu pasji motoryzacyjnej wśród
osób z niepełnosprawnością.
4. Niniejszy Regulamin dotyczy sezonu 2021 i może ulec zmianie w sezonach kolejnych.

Członkostwo
5. Liga zrzesza wyłącznie osoby z niepełnosprawnością, które chcą brać lub biorą aktywny udział
w zawodach i wydarzeniach motosportowych na poziomie amatorskim i/lub profesjonalnym.
6. Aby stać się członkiem Ligi (dalej „Uczestnik”) należy przesłać swoje zgłoszenie korzystając z
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://avalonextreme.pl/avalonextreme-racing-league-zgloszenie/ i zawrzeć w nim następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. nr telefonu, adres e-mail
c. zdjęcie
d. stopień niepełnosprawności,
e. opis auta (model, pojemność silnika, typ napędu, moc max., prędkość max.,
przyspieszenie, informacje dodatkowe np. dokonane zmiany itp.),
f. kilka słów o sobie.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 6, zostaną wykorzystane do utworzenia profilu Uczestnika
na stronie internetowej www.avalonextreme.pl, gdzie będą także publikowane wyniki
Uczestnika uzyskane w Zawodach.
8. Przynależność do Ligi jest bezpłatna.
Zasady funkcjonowania Ligi
9. EXTREME wyznacza Uczestnikom kalendarz zawodów, w których mogą startować ze
wsparciem EXTREME:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1 runda: 1.05 - Ułęż (RACEDAY, TimeAttack, START LIGI)
2 runda: 23.05 - Katowice (KOP, DragRace)
3 runda: 12.06 - Tor Jastrząb (RACEDAY, TimeAttack)
4 runda: 25.07 - Olsztyn (KOP, DragRace)
5 runda: 18.09 - Modlin (RACEDAY, TimeAttack)
6 runda: 23.10 - Ułęż (RACEDAY, TimeAttack, FINAŁ LIGI)
(dalej „Zawody”)

16. EXTREME dofinansowuje Uczestnikom udział w Zawodach w wysokości zależnej od stopnia
niepełnosprawności Uczestnika.
A) W przypadku startów w Race Day dofinansowanie wynosi:
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17.
18.

19.

20.

Uczestnicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – dofinansowanie w wysokości 329 zł.
> do zapłaty przez Uczestnika – 100 zł.
Uczestnicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – dofinansowanie w wysokości
279 zł. > do zapłaty przez Uczestnika – 150 zł.
B) W przypadku startów w King od Poland Drag Race – uczestnik z niepełnosprawnością
otrzymuję zniżkę od organizatora w wysokości 50%, oraz dofinansowanie w wysokości 25 zł >
do zapłaty przez Uczestnika – 50 zł.
EXTREME pokrywa na rzecz Uczestnika koszt zakupu karty członkowskiej Race Day w
wysokości 119 zł, która daje Uczestnikowi uprawnienia do wielu atrakcyjnych zniżek.
W celu zarejestrowania się na wybrane Zawody Uczestnik kontaktuje się z EXTREME drogą
mailową (biuro@avalonextreme.pl) lub telefoniczną (kom.: 69 69 69 589). Po dokonaniu
opłaty wpisowej Uczestnik otrzyma kod rejestracyjny do samodzielnego zarejestrowania się
przez formularz rejestracyjny Race Day dostępny na stronie http://www.raceday.pl/register/,
a w przypadku udziału w King Race przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
http://amazingevents.pl/
Termin zgłoszenia chęci udziału w danej rundzie (kontakt z EXTREME) upływa na 48 godzin
przed planowanym startem. Udział w określonych rundach może podlegać ograniczeniom
ilościowym wprowadzonym przez organizatora poszczególnej rundy.
EXTREME nagradza Uczestników za udział w Zawodach na podstawie wyników uzyskanych
przez Uczestników w danych zawodach, z uwzględnieniem „współczynnika wyrównania
szans” (dalej „Współczynnik”).
Zasady klasyfikacji rocznej Ligi

21. Uczestnicy startują w Zawodach na zasadach określonych przez organizatora Zawodów, czyli
Race Day oraz King of Poland - Drag Race. Regulamin imprez Race Day jest dostępny tutaj.
Regulamin imprez King of Poland – Drag Race jest dostępny tutaj.
22. Aby Uczestnik został zakwalifikowany do klasyfikacji rocznej Ligi musi wziąć udział w
minimum 4 zawodach, z czego 3 starty mają się odbyć w imprezie Race Day i 1 start w
imprezie King of Poland – Drag Race.
23. W klasyfikacji rocznej Ligi brane są pod uwagę 4 najlepsze wyniki uzyskane przez Uczestnika
w Zawodach, z czego 3 to najlepsze wyniki za start w imprezie Race Day i 1 najlepszy wynik w
imprezie King of Poland – Drag Race.
24. Dla Uczestników startujących w Zawodach samochodami nieprzygotowanymi do sportu,
zostanie wprowadzony „współczynnik wyrównania szans”, będący przelicznikiem
matematycznym skracającym finalny czas Uczestnika > Wynik rzeczywisty w sekundach
będzie mnożony przez 0,95.
PRZYKŁAD:
Rzeczywisty czas uzyskany przez Uczestnika na torze – 1:41,601 (1 minuta 41,601 sekundy =
101,601 sek.)
Zastosowanie Współczynnika – 101,601 x 0,95 = 96,521 sek.
Czas Uczestnika w klasyfikacji Ligi – 1:36,521
25. Współczynnik wyrównania szans będzie stosowany dla samochodów seryjnych:
a. z fabrycznym wnętrzem,
b. z oponami z homologacją drogową (nie dotyczy slick’ów rajdowych oraz semi
sklick’ów wyścigowych z homologacją drogową),
c. bez foteli kubełkowych,
d. bez opon sportowych.
26. Za samochody przygotowane do sportu uznaje się auta, które spełniają min. jeden z
poniższych kryteriów:

2

a.
b.
c.
d.

z fotelem kubełkowym,
z klatką,
z oponami sportowymi,
z oponami do sportowej jazdy ale z homologacją drogową (np. slick’i rajdowe, semi
slick’i wyścigowe).
Obowiązki Uczestnika

27. Uczestnik ma obowiązek startowania w Zawodach w koszulce i czapce otrzymanej od
EXTREME.
28. Uczestnik ma obowiązek na czas Zawodów naklejenia na samochód naklejek z logo EXTREME
(naklejka na drzwi boczne, blenda na przednią szybę) otrzymanych podczas odprawy.
29. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, Uczestnik ma obowiązek startowania w Zawodach w
kasku.
30. W przypadku braku koszulki, czapki lub naklejek, o których mowa w pkt 21-23, Uczestnik
będzie miał możliwość ich odpłatnego nabycia przed planowanym startem.
31. Uczestnicy niedotrzymujący obowiązków, o których mowa w pkt. 21-23, zostaną wykluczeni
ze startu w danej rundzie i nie będzie przysługiwał im zwrot poniesionych kosztów.

Postanowienia końcowe
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

EXTREME nie zapewnia Uczestnikom aut do startu w Zawodach.
EXTREME nie pokrywa kosztów ubezpieczenia aut Uczestników.
EXTREME nie organizuje i ponosi odpowiedzialności za organizację Zawodów.
Wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i warunkami Zawodów Uczestnik
zgłasza i wyjaśnia z organizatorem Zawodów, czyli Race Day oraz King of Poland – Drag Race.
Uczestnicy mogą startować poza Ligą w Zawodach innych, niż te wymienione w pkt. 9.
EXTREME nie dofinansowuje i nie nagradza udziału Uczestników w zawodach / wydarzeniach
motosportowych innych, niż te wymienione w pkt 9.
EXTREME zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym powiadomi
Uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
Przesyłając nam swoje zgłoszenie na członkostwo w Lidze, o czym mowa w pkt. 9, Uczestnik
wyraża następujące zgody dla Fundacji Avalon:
a. na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr
telefonu, informacji o aucie oraz stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do
rozpatrzenia zgłoszenia członkostwa w Lidze Avalon EXTREME Racing oraz w celach
kontaktowych,
b. na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, stanu zdrowia
oraz mojego wizerunku przesłanego Fundacji oraz pozyskanego podczas zawodów
motosportowych jako członek Ligi Avalon EXTREME Racing dla celów promocyjnych
administratora danych. Wizerunek zostanie opublikowany na stronie internetowej
http://www.fundacjaavalon.pl oraz http://www.avalonextreme.pl oraz na profilach
Fundacji w mediach społecznościowych. Opublikowanemu wizerunkowi nie będą
towarzyszyły komentarze obraźliwe czy ośmieszające. Przyjmuję do wiadomości, że
mój wizerunek zostanie zestawiony z innymi wizerunkami osób. Wyrażona zgoda
obejmuje publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na
materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty).
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Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia
Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod tel. 22 266 82 36 lub email: kontakt@fundacjaavalon.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email:
iodo@fundacjaavalon.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i
promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych administratora danych. W razie
wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą
udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w celach
promocyjnych i reklamowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym
momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody.
W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu
prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan cofnąć zgodę w
każdym czasie. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego.
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