REGULAMIN
5. Biegu im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy
I. ORGANIZATOR
Organizatorami Biegu są Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.
III. CELE
1. Upowszechnianie i popularyzacja biegu po schodach.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja m. st. Warszawy i Pałacu Kultury i Nauki.
4. Upamiętnienie biegu Stanisława Tyma na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki w filmie MIŚ.
IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w sobotę, w Warszawie.
2. Bieg odbędzie się w obrębie budynku Pałac Kultury i Nauki (PKiN), Plac Defilad 1.
3. Start do biegu usytuowany będzie przed wejściem głównym do PKiN od strony ul. Marszałkowskiej.
4. Uczestnicy startować będą od godziny 10.00, pojedynczo, co 15 sekund wg. kolejności nadanych numerów
startowych, zgodnie z listą startową.
V. TRASA, DYSTANS
1. Bieg będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na taras widokowy PKiN.
2. Uczestnicy Biegu będą mieli do pokonania 30 pięter historycznego budynku, czyli 730 stopni schodów.
3. Wysokość pięter i schodów jest różna. Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.
4. Podczas Biegu można korzystać z poręczy klatki schodowej.
VI.

LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 10 minut na uczestnika.
2. Liczba uczestników ograniczona jest do 450 osób.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników w przypadku dużego zainteresowania
Biegiem.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pulą miejsc dla swoich potrzeb.
5. Każdy z uczestników dostanie jednorazowy, bezzwrotny numer startowy z wbudowanym chipem.
6. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
7. Numer startowy należy umieścić na przedniej części koszulki startowej, pomiędzy linią pasa a barków.
8. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem uczestnika.
9. Uczestnik na mecie nieposiadający numeru startowego z wbudowanym chipem do pomiaru czasu nie będzie
sklasyfikowany.
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VII.

BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów i punkt wydawania pakietów startowych zorganizowane będą w Szatni Głównej PKiN - Plac
Defilad 1, (00-901) Warszawa - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej.
2. Biuro Zawodów czynne będzie w dniu 28.06.2019 roku w godzinach 14:00 – 19:00 oraz w dniu Biegu,
tj. 29.06.2019 r. od godziny 8.00 do maksymalnie godziny przed godziną startu wynikającą z listy startowej.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny pracy Biura Zawodów.
VIII.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń/zapisów można dokonywać od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia ………………. drogą elektroniczną poprzez
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie ………………………………….

i www.pkin.pl/biegtyma.

2. Zapisy osobiste odbędą się tylko w godzinach pracy Biura Zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
3. Na liście startowej będą umieszczone tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
4. Pakiety startowe będą do odebrania w Biurze Zawodów, o którym mowa w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
5. W pakiecie startowym, spakowanym do pamiątkowego worka sportowego, uczestnicy otrzymują:
a. jednorazowy, bezzwrotny numer startowy z wbudowanym chipem,
b. agrafki do przypięcia numeru startowego,
c. pamiątkową, techniczną koszulkę biegową,
d.

pakiet promocyjny od sponsorów,

e. na mecie pamiątkowy medal, napój i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej.
6. Lista startowa, określająca dokładny czas startu dla każdego uczestnika, zostanie sporządzona zgodnie z kolejnością
napływających zgłoszeń i kolejności księgowania wpłat oraz weryfikacji danych przez Organizatorów. Lista startowa
zostanie opublikowana na stronie imprezy oraz podczas rejestracji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
ułożenia listy startowej wg. innych kryteriów.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych uczestników biegu.
IX.

UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w Biegu mają osoby pełnoletnie, urodzone przed dniem 29.06.2001 roku.
2. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Biegu.
3. Wszyscy uczestnicy odbierający pakiet startowy w Biurze Zawodów zobowiązani są do złożenia tam podpisanej
deklaracji uczestnictwa.
4. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
5. Odbierając pakiet startowy w Biurze Zawodów należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizatorzy mają prawo
odmówić uczestnikowi udziału w Biegu.
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6. Obsługa medyczna Biegu każdorazowo może zweryfikować stan zdrowia uczestnika przed rozpoczęciem Biegu, jak
również w trakcie jego przebiegu. Decyzje, co do dopuszczenia i kontynuowania Biegu są ostateczne i niezmienne.
7. Zaleca się start w koszulce pamiątkowej, którą każdy uczestnik Biegu otrzyma w pakiecie startowym.
8. W dniu Biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników, czynne w godzinach 8.00 – 17.00.
X.

OPŁATY

1. Udział w Biegu jest płatny. Opłata startowa wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych), a w dniach
28-29 czerwca 2019 r. 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych).
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika.
3. Opłat za pakiet startowy można dokonywać za pomocą szybkiej płatności online przy rejestracji w terminie 3 dni
roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja
ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
4. W dniach 28-29.06.2019 r. opłaty za pakiet startowy będzie można dokonać gotówką bądź zapłacić przy użyciu
karty płatniczej w kasie w Biurze Zawodów.
5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
6. W celu otrzymania faktury za opłatę startową uczestnik powinien wysłać wiadomość z danymi potrzebnymi do jej
wystawienia na adres e-mail: zarzad@pkin.pl oraz sylwia.nowak@pkin.pl.
XI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy
i przyznania / wydania / odbioru i rozliczenia nagrody.
3. Strony ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, dla którego
Administratorem danych jest Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 2 niniejszego punktu, obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób,
w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Bieg.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu. Wyrażona zgoda może
zostać w każdym czasie odwołana.

3

XII.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji.
2. Nagrody przewidziane są dla uczestników w klasyfikacji generalnej:


uczestników za miejsca 1 - 3 kobiet, 1- 3 mężczyzn.

3. Nagrodę otrzyma również uczestnik, który zajmie odpowiednio 64 miejsce w Biegu (na podstawie oficjalnej listy
klasyfikacyjnej).
4. Warunkiem otrzymania nagród jest stawienie się na ceremonii dekoracji.
5. Nagrodę specjalną otrzyma najstarszy uczestnik, który pokona trasę w zakładanym limicie czasowym.
6. Dyplomy w formie elektronicznej będą do pobrania ze strony wyników.
7. Informacja o nagrodach zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie internetowej Biegu.
8. Każdy uczestnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma wiadomość sms z wynikiem.
9. Wyniki

zawodów

zostaną

umieszczone

na

stronie

internetowej:

…………………………………………..

i www.pkin/biegtyma.pl
XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjnych: Sylwia Nowak Główny Specjalista, Dział Imprez i Marketingu,
tel.

22 656

63

35,

e-mail:

sylwia.nowak@pkin.pl

,

w

sprawach

rejestracji

i

płatności:

e-mail:

………………………………………, kom. …………………………………………….. .
2. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy uczestnik ustępuje miejsce szybszemu.
3. Organizatorzy zapewnią uczestnikom doraźną opiekę medyczną na czas trwania Biegu.
4. Organizatorzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ogólnym wobec uczestników Biegu.
5. Organizatorzy

nie

zapewniają

uczestnikowi

jakiegokolwiek

ubezpieczenia

na

życie,

zdrowotnego,

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, NNW jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
6. Organizatorzy informują, że zgodnie z ekspertyzą Naukową - Techniczną dotyczącą stanu ochrony
przeciwpożarowej PKiN część „A” (uzgodnioną postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej) jednocześnie na 30 kondygnacji może przebywać 300 osób. W związku z powyższym Organizator
zastrzega aby pobyt na XXX piętrze nie był dłuższy niż 30 minut od zakończenia biegu.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. Korzystanie z szatni podczas
zawodów możliwe jest zgodnie z Regulaminem szatni obowiązującym w obiekcie PKiN.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody osobowe wobec uczestników Biegu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu Biegu lub odwołania Biegu z uzasadnionych,
powodów, np. z powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników Biegu krótkiego wywiadu.
11. Organizatorzy oświadczają, że w trakcie Biegu

będzie wykonywana dokumentacja video-fotograficzna,

dokumentująca Bieg, co stwarza możliwość utrwalenia wizerunku poszczególnego uczestnika Biegu.
12. Zgromadzona dokumentacja wykonana w trakcie Biegu posłuży Organizatorom w celach informacyjnych jak
i promocyjnych Biegu oraz wszystkich ewentualnych przyszłych edycji Biegu.
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13. Uczestnik Biegu wyraża dobrowolną oraz nieodpłatną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego
w materiałach dokumentujących Bieg na wszelkich znanych polach eksploatacji w chwili wzięcia udziału w Biegu
oraz innych, bez ograniczeń terytorialno-czasowych.
14. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decydują Organizatorzy Biegu, którym przysługuje wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.pkin.pl/biegtyma

Data sporządzenia Regulaminu: 27 marca 2019 roku
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