Brejdak 2022
Komunikat startowy
Prosimy o zapoznanie się, przyswojenie i stosowanie się do poniższych zasad i zaleceń.

Biuro zawodów
Biuro zawodów, start i meta Brejdak 2022 (dla obydwu dystansów) znajdują się na terenie
Am teatru Kumowa Dolina w Chełmie.
Adres:
Podgórze 47, 22-100 Chełm
https://goo.gl/maps/ejT6pmtVJYcTxsBf7
Biuro zawodów będzie czynne:
- w czwartek, 14.07.2022 w godz. 16:00 - 19:00 i 20:00 - 22:00. Pomiędzy 19:00 - 20:00 przerwa
na odprawę techniczną.
- w piątek, 15.07.2022 w godz. 5:30 - do zakończenia startu zawodników.
Zwrot depozytów będzie odbywać się na żądanie uczestnika, w dowolnych godzinach.

Parkowanie samochodów
Przed am teatrem znajduje się bezpłatny, niestrzeżony i obszerny parking.

Wydawanie pakietów startowych
Wydawanie pakietów startowych odbywać będzie się na podstawie listy startowej (aktualna lista
startowa dostępna jest tutaj: https://brejdakgravel.pl/lista-startowa/, na podstawie dokumentu
tożsamości ze zdjęciem.
Przed wydaniem pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do osobistego podpisania:
uczestnictwa w samodzielnym przejeździe trasą Brejdak 2022,
•
oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu zapisów regulaminu Brejdak 2022,
•
klauzuli informacyjnej (zasady przetwarzania danych osobowych i zgody na ich
•
przetwarzanie),
zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia i lmy z zawodów),
•
zobowiązania do zwrotu lokalizatora po ukończeniu zawodów lub jego odesłania pod
•
wskazany adres, w określonym terminie (patrz: "Wycofanie się z zawodów lub
nieukończenie w limicie czasu”).

Wydawanie trackerów (lokalizatorów)
Nie będziemy wydawać lokalizatorów (tzw. trackerów) wraz z pakietem startowym. Lokalizatory
wydawane będą zawodnikom w dniu startu, danego zawodnika, na stanowisku pomiaru czasu,
oznaczonym znakami BB Tracker.
UWAGA: Aby odebrać tracker należy mieć przy sobie kupon zawarty w pakiecie startowym
i oddać go obsłudze pomiaru czasu przy odbiorze urządzenia. Na kuponie będzie zapisany
numer startowy i godzina startu.
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Tracker będzie włączony, naładowany i nie należy przy nim manipulować.

Depozyt
Dla każdego uczestnika istnieje możliwość pozostawienia depozytu. Z uwagi na chęć
ograniczenia stosowania plastikowych worków i tym samym produkowania niepotrzebnych
śmieci, prosimy, aby uczestnicy pozostawiali depozyt we własnych plecakach lub torbach, które
zostaną opisane w depozycie.
Każdy zawodnik otrzyma plakietkę z numerem startowym, do zamocowania do depozytu.

Pasta party
Spotkanie integracyjne, dla startujących w piątek odbędzie się w czwartek wieczorem, 14.06.2022
r. na terenie am teatru. Każdy obecny uczestnik otrzyma posiłek w ramach pasta party.
Planujemy spotkanie ok. godz. 18:00
19:00 - odprawa techniczna i losowanie wosków Smoove.

Start uczestników
Uczestnicy będą wypuszczani na trasę w grupach maksymalnie 15-osobowych 15 lipca 2022 w
godzinach 6:00 - 8:00. Godzinę startu wskazujecie podczas odbioru pakietu startowego.
Wyjazd przez pierwsze skrzyżowania w Chełmie będzie zabezpieczony przez Policję.

Pit-stop Zaklików (długi dystans)
Wasz pit stop na półmetku długiej trasy, czyli na ok. 358. km i organizowany jest przez ekipę
Restauracji MOLO w Zaklikowie, przy wsparciu Pana burmistrza Zaklikowa, Pana Dariusza
Toczyskiego. Zaangażowała się również grupa rowerowa 4 Pory Roku Zaklików, z Pawłem na
czele.
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Pit-stop będzie czekał na każdego zawodnika, zgodnie z zapewnieniami właścicieli restauracji.

Możecie liczyć na:
- wodę,
- owoce,
- ciepłe napoje,
- colę,
- ogórki,
Inne atrakcje pit-stopu:
- toalety,
- materace szkolne do szybkiej regeneracji w oddzielnej salce.
Pit-stop nie jest obowiązkowy.

Pit-stop Dubienka (długi dystans)
Pod koniec trasy, w Dubience (625. km), Pani Jola przygotowuje dla Was domowe wypieki,
poczęstunek, wodę. Jak sama mówi, to będzie swojski „pić-stop". Pani Jola jest mamą jednego z
nas, ultrasów i wielką fanką naszego wanożenia po Polsce!

Trasa i nawigacja
Trasa Brejdak w większości przebiega przez drogi utwardzone, nieutwardzone, szutry i
poprowadzona jest w miarę możliwości w obszarach niezaludnionych. Trasa jest wymagająca
kondycyjnie, nie jest oznakowana, a jej pokonanie wymaga do wiadczenia i umiej tno ci jazdy
rowerem w terenie, tak e poza utwardzonymi drogami.
Trasa od czasu do czasu zjeżdża do mniejszych lub większych miejscowości i traktuj te odcinki
jako okazję do uzupełnienia zapasów i picia.
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Na trasie odbywa si normalny ruch pojazdów i pieszych i obowi zuj przepisy prawa o ruchu
drogowym, do których przestrzegania zobowiązuje się każdy uczestnik.

Trasy: długa i krótka dostępne są do pobrania tutaj:
https://brejdakgravel.pl/trasa/
Bezpośrednie odnośniki do pobrania pliku gpx:
BREJDAK 700: https://drive.google.com/ le/d/1OJr5DfNEDxt4SOV2WlJX8RP_-hsEafNA/view?
usp=sharing
BREJDAK 400: https://drive.google.com/ le/d/1RemiSeLIwEeEFtoM0TiLpbHOjKqWXWb9/view?
usp=sharing
Gorąco zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z trasą i zaplanowania przejazdu po niej,
z uwzględnieniem sklepów i stacji paliw.
Jako uczestnik wykonujący samodzielny przejazd trasą w regule samowystarczalności,
powinieneś posiadać i znać swoje urządzenie do nawigacji. Dlatego załaduj trasę z
wyprzedzeniem i naucz się, jak korzystać ze wszystkich opcji w swoim urządzeniu.
Jeżeli ślad odbiega od faktycznego przebiegu ścieżki o kilka metrów - to normalne. Jeśli jednak
trasa przebiega kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej, prawdopodobnie przegapiłeś(-aś) skręt.
Tracker nie służy do nawigacji, a jedynie do rejestracji śladu przejazdu uczestnika. Do nawigacji
powinieneś posiadać własne urządzenie.
Odradzamy korzystanie z aplikacji Komoot do importowania i wgrywania trasy z uwagi na
zmiany, które program sam wprowadza podczas importu pliku gpx.

Pomiar czasu i śledzenie online
Pomiar czasu wykonywany jest przez rmę BB Tracker, która wypożycza każdemu zawodnikowi
lokalizator. Urządzenie to wysyła sygnał o lokalizacji uczestnika co 20 sekund, dzięki czemu każda
zainteresowana osoba będzie mogła śledzić na żywo uczestników Brejdak 2022 na stronie:
- https://brejdak700.bbtracker.pl
- https://brejdak500.bbtracker.pl (dystans ma 400 km).
lub bezpośrednio na stronie Brejdak Gravel.
Urządzenie posiada akumulator przewidziany do pracy w ciągu 2-3 dni. Na stronie do śledzenia
online widać będzie stan naładowania akumulatora danego uczestnika. Sprawdzaj poziom
naładowania co najmniej raz dziennie. Jeśli zauważysz, że spada on poniżej 30%, podłącz
urządzenie do źródła prądu za pomocą kabelka micro usb (nie dołączony do zestawu).
Urządzenie najlepiej działa, kiedy jest umieszczone w torbie lub sakwie przy rowerze. Wtedy, jeśli
zatrzymasz rower podczas postoju, urządzenie przejdzie po pewnym czasie w stan oczekiwania.
Jeśli będziesz mieć je przy sobie, w kieszeni, będzie wysyłać sygnał za każdym razem, kiedy
będziesz się przemieszczać. To niepotrzebnie może obniżyć stan naładowania akumulatora.
Ponieważ do nawigowania niezbędne jest posiadanie własnego urządzenia nawigującego,
zachęcamy do zapisywania śladu przejazdu na wypadek awarii lokalizatora lub wyczerpania się
jego akumulatora. Pomoże to w ewentualnym rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących trasy
przejazdu.
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W razie problemów technicznych z lokalizatorem, prosimy o kontakt bezpośrednio z osobą
zarządzającą pomiarem:
Weronika, tel. 505 801 791.

Limit czasu
Uczestnicy Brejdak mają 100 godzin na pokonanie trasy w regule samowystarczalności.
Uczestnicy krótkiego dystansu mają 80 godzin. Czas liczony jest od godziny i minuty ich
zaplanowanego startu. Spóźnienie się zawodnika na start nie zmienia biegu czasu dla niego.
Ponieważ i tak jesteśmy na mecie i czekamy na zawodników, jeśli z powodów problemów
technicznych ktoś z krótkiego dystansu będzie poza limitem, a dojedzie do mety w ciągu 100
godzin, będzie ok.

Posiłek regeneracyjny
Posiłki będą wydawane bezpośrednio w stre e mety.

Wycofanie się z zawodów lub nieukończenie w limicie czasu
Każdy uczestnik, który wycofa się z uczestnictwa w przejeździe trasy Brejdak, zobowiązany
jest do powiadomienia organizatora o tym fakcie. W przeciwnym razie, zamiast DNF,
będziecie oznaczeni jako DSQ za ominięcie punktów kontrolnych.
Na dostarczonych w pakiecie startowym opaskach znajduje się alarmowy numery telefonu do
Piotra.
W przypadku wycofania się lub nieukończenia przejazdu w przewidzianym limicie czasu,
uczestnik zobowiązany jest odesłać bezpiecznie zapakowany lokalizator na swój koszt, w terminie
5 dni, pod adres:
BB Tracker
Świękitki 1a
11-135 Lubomino
(woj. warmińsko-mazurskie)
lub do paczkomatu MLK01A
nr telefonu: 512 451 655
email: info@bbtracker.pl

Samowystarczalność
Brejdak 2022 to samodzielny przejazd po wyznaczonej trasie, na zasadzie samodzielności.
Oznacza to, że po przekroczeniu linii startu, aż do przekroczenia linii mety, możesz polegać na
sobie, korzystać z pomocy innych uczestników Brejdak 2022 lub wykorzystać infrastrukturę (np.
hotele, agroturystykę, serwis rowerowy, sklepy) dostępne dla wszystkich uczestników imprezy na
tych samych zasadach.
Dla wyjaśnienia: jeśli rezerwowałeś(-aś) nocleg na trasie jeszcze przed startem, nie spełnia to
zasad samowystarczalności. Oczywiście nie będziemy dzwonić po hotelach z pytaniem kiedy
rezerwowano noclegi. Jednak, jeśli inny uczestnik przekazałby organizatorom taką informację,
będziemy musieli ją rozpatrzeć.
Zachęcamy do traktowania zasady samowystarczalności jako sposobności na sprawdzenie
własnych granic, zachowań, stopnia przygotowania do rowerowej wędrówki po bezdrożach. W
przeciwnym razie oszukujesz po pierwsze samego (samą) siebie.

Fair-play
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Uczestnicy nie tylko mogą pomagać sobie nawzajem podczas trwania zawodów, ale wręcz
zachęcamy do stosowania zasady fair-play i wzajemnej pomocy

Tereny leśne
Nadleśnictwa są powiadomione o przejeździe uczestników Brejdak 2022, jednak lokalnie mogą
wystąpić prace związane z wycinką drzew. W takim przypadku prosimy o stosowanie się do
zaleceń osób pracujących i zachowanie ostrożności.
W przypadku zamkniętych szlabanów na wjazdach/wyjazdach z lasu zachowajcie ostrożność przy
przejeździe.

Poszanowanie przyrody
To temat szczególnie dla nas ważny. Oto zasady nie pozostawiania śladów swojej obecności w
skrócie:
- nie schodź ze szlaku i biwakuj w udostępnionych do tego celu miejscach,
- zabierz swoje śmieci (szczególnie nie wyrzucaj opakowań po żelach, batonach, jakichkolwiek
innych) lub jeśli coś Ci upadnie, wróć po to i zabierz ze sobą,
- pozostaw otoczenie w takim stanie, w jakim je zastałeś (zastałaś),
- uważaj, jak postępujesz z ogniem,
- zachowaj dystans od dzikich zwierząt,
- nie niszcz przyrody.

Nagrody
Impreza Brejdak ma charakter indywidualnego przejazdu, jednak dzięki lokalizatorom gps i
usłudze śledzenia online, będzie możliwe ustalenie Waszych czasów i trasy przejazdu.
Dla pięciu najszybszych kobiet i pięciu najszybszych mężczyzn na każdym dystansie
przewidujemy nagrody.
Szczegóły znajdują się tutaj: https://brejdakgravel.pl/faq/
Na wszystkich, którzy dojada do mety w wyznaczonym czasie, czeka medal, zimne piwo do
degustacji od Browaru Piwojad oraz posiłek regeneracyjny.
Pamiątkową koszulkę otrzymujecie w pakiecie startowym.

Media społecznościowe
Strona wydarzenia:
Fanpage Brejdak:
O cjalny hashtag Brejdak: #brejdakgravel
Rezerwat Przygody: #rezerwat_przygody #rezerwatprzygody
Zachęcamy do tagowania Waszych relacji i zdjęć oraz oznaczania naszego konta na instagramie
@brejdakgravel i @rezerwat_przygody, co pozwoli nam podawać dalej Wasze materiały.
Jeśli masz jakieś pytania, warto zajrzeć do strony FAQ lub regulaminu na https://brejdakgravel.pl/
faq/
Pamiętaj, że w Brejdak chodzi o dobrą zabawę, podziwianie przyrody, pokonywanie swoich
słabości i pomoc innym. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Dlatego odradzamy jazdę w
nocy (ale nie możemy Ci jej zabronić), czy prosimy o stosowanie się do wszelkich zasad i
przepisów dotyczących ruchu drogowego. Jeśli jesteś zmęczony (zmęczona), odpocznij.
Baw się dobrze! Bezpiecznej podróży!
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Organizatorzy Brejdak 2022.

HARMONOGRAM
CZWARTEK, 14.07.2022
16:00 - 19:00 i 20:00 - 22:00 czynne biuro zawodów,
18:00 - pasta party
19:00 - odprawa techniczna
PIĄTEK, 15.07.2022
5:30 - do końca startu zawodników - czynne biuro zawodów
5:45 - wydawanie trackerów dla startujących
6:00 - start pierwszych zawodników
POZOSTAŁE DNI
Czekamy na uczestników na mecie!

Poniższy dokument będzie wymagany do podpisania osobiście przez każdego uczestnika
(dostępny w biurze zawodów, nie musicie drukować dokumentu)

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYC

Prosimy o zapoznanie si z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. Podanie przez uczestnika danych osobowych, wyra enie
zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku s dobrowolne, jednak e niezb dne do udziału w wy cigu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/56/WE, informujemy, e:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika wy cigu Brejdak 2022 jest Brejdak Sp. z o.o. z siedzib w Gdyni 81-549,
ul. Le na 31/5 a kontakt z przedstawicielem Administratora mo liwy jest za pomoc email: przygoda@wanogagravel.pl.
2. Dane osobowe uczestnika b d przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
3. Udost pnione dane osobowe uczestnika przetwarzane s na podstawie wyra onej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzania wy cigu Brejdak 2022, a tak e w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
4. Uczestnik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni cia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest mo liwe poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres email: przygoda@wanogagravel.pl. danie usuni cia danych oznacza
rezygnacj z dalszego udziału w zawodach sportowych (bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest mo liwy). Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe uczestnika nie b d przekazywane innym podmiotom za wyj tkiem podmiotów współpracuj cych, wył cznie w zakresie niezb dnym
do organizacji wy cig Brejdak 2022.
6. Dane osobowe uczestnika b d przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezb dny do realizacji wy cigu Brejdak
2022.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Brejdak Sp. z o. z siedzib w Gdyni 81-549, ul. Le na 31/5, dla
potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyra am zgod na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.
Upowa niam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania mojego wizerunku dost pnymi technikami (zdj cia, materiały video).
Zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dost pnych rodkach przekazu, w tym na stronach internetowych. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilo ciowo, czasowo ani terytorialnie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIK
Jako uczestnik ultramaratonu rowerowego Brejdak 2022, odbywającego się w dniach 15-19 lipca 2022:
1. Oświadczam, że dobrowolnie zamierzam pokonać trasę ultramaratonu liczącą 400 km długości i co najmniej 2500 m
przewyższeń (krótki dystans) lub 7000 km długości i ponad 4000 m przewyższeń (długi dystans).
2. Jestem w pełni wiadomy (świadoma), e organizatorzy nie b d zobowi zani realizowa jakichkolwiek wiadcze , takich jak
posiłki, noclegi, naprawa sprz tu, wskazywanie drogi, kierowanie ruchem, wiadczenia medyczne i paramedyczne, zwo enie z
trasy i organizacja transportu, ani adne inne, z wyj tkiem wprost wskazanych w regulaminie, dostępnym na stronie https://
Brejdakgravel.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 si po drogach publicznych w kolumnach
przekraczaj cych 15 osób i b d si do nich bezwzgl dnie stosować.
4. B d ponosić wszelkie konsekwencje swoich zachowa w trakcie realizacji przejazdu, w szczególno ci te zwi zane z
nieprzestrzeganiem powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa.
5. Do przejazdu u yj sprawnego technicznie roweru, który zapewnia mo liwo bezpiecznego pokonania trasy ultramaratonu
Brejdak, 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 wystarczaj ce umiej tno ci jazdy na rowerze, do wiadczenie w długodystansowej je dzie rowerem w terenie
górzystym, poza utwardzonymi drogami, a tak e poza drogami dost pnymi do ruchu pojazdów i przygotowanie fizyczne i
psychiczne, które pozwala na pokonanie trasy w limicie czasu 100 godzin (długi dystans) lub 80 godzin (krótki dystans).
9. Bior udział w przeje dzie na własn odpowiedzialno . W przemyślany sposób oceniłem (oceniłam) charakter zawodów,
zakres, stopie ryzyka i trudno ci wi
cych si z przejazdem po trasie, która przebiega po drogach publicznych, drogach
polnych, le nych, cie kach
i bezdro ach, w tym przez miejsca, które nie s wyznaczone i oznaczone jako jakiekolwiek drogi i nie s w aden sposób
zabezpieczone przez organizatora.
10. Mam świadomość, że przejazd w ultramaratonie Brejdak odbywa si bez jakichkolwiek ogranicze ruchu kołowego dla innych
u ytkowników dróg i mam wiadomo zagro enia wypadkami, mo liwo ci odniesienia obra e ciała oraz urazów fizycznych
(w tym mierci), a tak e szkód o charakterze maj tkowym i dobrowolnie zdecydowałem si podj to ryzyko i je wiadomie
akceptuj .
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ę

ń
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ś

ę
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ż

ń
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ś

ę
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ś

ę
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ś

ż
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