
Regulamin 
Hold Fast 

 
Rozdział I 

 
 

1. Głównym organizatorem zawodów jest Agencja Reklamowo-Artystyczna TOP-ART Sp. z o.o.  
z siedzibą w Sopocie przy ul. 23 marca 77 E.  Współorganizatorem zawodów jest Gmina Miasto 
Elbląg reprezentowana przez Witolda Wróblewskiego, prezydenta miasta. 

2. Hold Fast to amatorskie zawody sprawnościowe polegające na przejściu ponad rzeką Elbląg po linie 
cumowniczej z użyciem wyłącznie rąk.  

3. Wydarzenie realizowane w godzinach 11.00 – 18.00 w dniu 25.06.2022. 
4. Wydarzenie nawiązuje i ma za zadanie promować oraz przypominać o morskich tradycjach Elbląga 

(od czasów Truso). 
5. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny, ale zakłada również rywalizację o tytuł najsilniejszej ręki 

Elbląga.  
6. Nazwa (Hold Fast) nawiązuje do tradycyjnego pozdrowienia marynarskiego, które miało być 

również życzeniem wszelkiego powodzenia na morzach i oceanach, a związane było z życzeniem 
silnego uchwytu lin takielunku. 

 
 

Rozdział II 
Zgłoszenia i udział indywidulany 

 
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie,  które zaakceptował niniejszy 

Regulamin. 
2. Ustala się, iż zawody indywidualne będą obejmowały dwie kategorie zawodników: kategoria kobiet 

oraz kategoria mężczyzn.  
3. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, zapisane na listę startową po uiszczeniu 15 

zł opłaty startowej. 
4. Zgłoszenie udziału może nastąpić od godziny 10.00 w dniu zawodów tj. 25.06.2022 w Biurze 

Zawodów Bulwarze Zygmunta Augusta, przy moście Wysokim w Elblągu. 
5. Można dokonać również zgłoszenia mailem na adres organizatora zapisy@holdfast.pl i przesłanie 

go do dnia 24.06.2022  r.  
6. Zapisy będą również możliwe poprzez formularz na stronie www.holdfast.pl 
 
7. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy oraz numer telefonu 

kontaktowego. 
8. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej zobowiązane są do 

osobistego potwierdzenia uczestnictwa w dniu zawodów oraz podpisania stosownych oświadczeń, 
a także uiszczenia opłaty startowej. 

9. Start indywidualny nie wyklucza możliwości startu w drużynie, pod warunkiem dokonania osobnego 
zgłoszenia drużyny, według zasad opisanych w Rozdziale III Regulaminu. 

10. W przypadku osiągnięcia limitu zapisanych 100 uczestników, których start został opłacony 
rejestracja zostaje zamknięta. 
 

 
 

Rozdział III 
Zgłoszenia i udział drużyny 
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1. Drużyna składa się z trzech osób i tworzą ją zawodnicy spełniający wymogi właściwe dla 
zawodników indywidualnych. 

2. Zgłoszenia całej drużyny dokonuje jej przedstawiciel (kapitan). 
3. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów będzie poprawne wypełnienie listy (podajemy imię i 

nazwisko zawodników, ich adresy zamieszkania, telefony kontaktowe, adresy mailowe oraz nazwę 
drużyny) i przesłanie jej do dnia 24.06.2022 r. na adres e-mail organizatora: zapisy@holdfast.pl W 
tytule należy podać: „Hold Fast- klasyfikacja drużynowa”. 

4. Zgłoszenie udziału drużyn może nastąpić od godziny 10.00 w dniu zawodów tj. 25.06.2022 w Biurze 
Zawodów na Bulwarze Zygmunta Augusta, przy moście Wysokim w Elblągu. 

5. Wszystkie drużyny, które dokonały zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej zobowiązane są do 
osobistego potwierdzenia uczestnictwa w dniu zawodów oraz podpisania stosownych oświadczeń, a 
także uiszczenia opłaty startowej w wysokości 15 zł od każdego członka drużyny. 

6. Start w drużynie nie wyklucza możliwości startu indywidualnego pod warunkiem dokonania osobnej 
opłaty startowej. 

 
Rozdział IV 

Zawody 
 
1. Zawodnicy pokonują linę w kamizelkach asekuracyjnych. 
2. Zawodnicy nie są przypięci do liny. 
3. Każdy zawodnik zostanie dopuszczony do wejścia na linę po uprzednim podpisaniu wymaganych 

regulaminem dokumentów oraz przejściu badania alkomatem (osoby będące pod wpływem 
alkoholu nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach).  

4. Na linie może przebywać tylko jeden zawodnik. 
5. Zawodnicy mogą przemieszczać się po linie tylko za pomocą rąk w zwisie. 
6. Zawodnicy mogą odpoczywać (bez poruszania się) podczas przejścia na linie używając do tego nóg. 
7. W przypadku niezastosowania się do powyższego zawodnik zostanie zdyskwalifikowany przez 

Sędziów. 
8. Sędziów zapewnia Organizator. 
9. Zasady określone w tym rozdziale dotyczą zawodników startujących indywidualnie jak i w drużynie.  

 
 

Rozdział V 
Klasyfikacja indywidualna 

 
1. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla dwóch kategorii zawodników. Osobna dla kobiet 

oraz osobna dla mężczyzn. 
2. Klasyfikacja będzie odzwierciedleniem wyniku uzyskanego przez poszczególnych zawodników w 

danej kategorii. 
3. Wynik będzie podawany na podstawie: 

1) dystansu jaki został przebyty przez zawodnika, 
2) w przypadku przejścia takiego samego dystansu decydujący będzie czas, jaki był potrzebny na 

pokonanie tego dystansu. 
4. Miejsce w klasyfikacji, jakie zajął zawodnik, będzie zależało od dystansu jaki przebył zawodnik, jak i 

czasu w jaki tego dokonał.  
 

Rozdział VI 
Klasyfikacja drużynowa 

 
 

1. Prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja generalna. 
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2. Wynik końcowy drużyny stanowi suma czasów oraz przebytej odległości na linie uzyskanych przez 
trzech zawodników. Zwycięży drużyna, której suma dystansów będzie najdłuższa a suma czasów 
będzie najmniejsza. 

3. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w 
klasyfikacji końcowej zdecyduje czas najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach.  

 
 

Rozdział VII 
Nagrody 

 
1. Nagrody przyznawane są równolegle w klasyfikacji kobiet i mężczyzn (w każdej z nich osobno) oraz 

w klasyfikacji drużynowej. 
2. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej (osobno klasyfikacja kobiet i osobno mężczyzn): 

a. 1 Miejsce – 1300 zł brutto 
b. 2 Miejsce – 1000 zł brutto 
c. 3 Miejsce – 700 zł brutto 

3. Nagroda w klasyfikacji drużynowej przyznawana jest dla drużyny, która osiągnie największą ilość 
punktów w klasyfikacji.  

4. Nagrody w klasyfikacji drużynowej ufundowanej przez Prezydenta Miasta Elbląg: 
a. 1 Miejsce – 1800 zł brutto 
b. 2 Miejsce – 1500 zł brutto 
c. 3 Miejsce – 1000 zł brutto 

5. Nagrody specjalne będą ogłaszane na stronie internetowej projektu oraz w mediach 
społecznościowych projektu w zależności od pozyskania środków lub sponsorów.  
 

 
 

 
Rozdział VIII 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 
04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych osobowych, 
jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora: e-mail: iodo@topart.pl 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w 
Hold Fast obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 
której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Uczestnik ma prawo: 
a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 



7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z RODO oraz Ustawą. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom 
trzecim. 

8. Dane osobowe uczestników zawodów Hold Fast nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, 

9. Dane osobowe uczestników zawodów Hold Fast będą przechowywane przez okres 2lat. 
 

 
 
 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
 
 

1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z 
własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim. 

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 
3. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia 

nagród. 
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
7. Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników. 
8. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 

nieodwołalne. 
9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 
10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, 

ulewny deszcz, burze z piorunami niski stan wody, Organizator zastrzega sobie możliwość 
odwołania imprezy. 

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
13. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 


