
REGULAMIN

6. Biegu im. Stanislawa Tyma o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy

I. ORGANIZATORZY

Organizatorami 6. Biegu im. Stanistawa Tyma o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy (zwanego dalej: „Biegiem") 

sg Zarz^d Patacu Kultury i Nauki sp. z o.o. oraz Miasto Stoteczne Warszawa (zwani dalej: „Organizatorami").

II. PATRONAT

Bieg odbywa si§ pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafata Trzaskowskiego.

III. CELE

1. Promocja aktywnosci fizycznej i zdrowego stylu zycia.

2. Upowszechnianie i popularyzacja biegu po schodach.

3. Promocja m. st. Warszawy i Patacu Kultury i Nauki.

4. Upami^tnienie biegu Stanistawa Tyma na XXX pi^tro Patacu Kultury i Nauki w filmie Stanistawa Barei pt. „Mis".

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odb^dzie si$ w sobot^ 25 czerwca 2022 roku.

2. Bieg odb^dzie si^ w budynku Patac Kultury i Nauki (zwanym dalej: „PKiN"), Plac Defilad 1 w Warszawie.

3. Start Biegu usytuowany b^dzie przed wejsciem gtownym do PKiN od strony ul. Marszatkowskiej.

4. Uczestnicy startowac b^dq od godziny 10:00, pojedynczo w kolejnosci nadanych numerow startowych, zgodnie 

z listq startowg.

V. TRASA, DYSTANS

1. Bieg b^dzie polegat na wbiegniejciu po schodach na taras widokowy PKiN.

2. Uczestnicy Biegu b$dq mieli do pokonania 30 pi^ter historycznego budynku, czyli 793 stopni schodow.

3. Wysokosc pi^ter i schodow jest rozna, poszczegolne pi^tra dodatkowo przedzielone sg potpiQtrami.

4. Podczas Biegu mozna korzystac z por^czy klatki schodowej.

5. W czasie Biegu na trasie mogq przebywac jedynie Uczestnicy Biegu, obstuga Biegu, osoby posiadajqce 

identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatorow Biegu.

6. Uczestnicy majq obowiqzek przestrzegania zasad sportowych fair play, porzgdku publicznego, poleceh stuzb 

porzqdkowych, polecen obstugi Biegu.

7. Podczas wyprzedzania si^ Uczestnikow obowigzuje zasada, ze wolniejszy Uczestnik ust^puje miejsce szybszemu.

Sporzqdziia: Sylwia Nowak 1



8. Organizatorzy majq prawo odmowic uczestnictwa w Biegu oraz majq prawo usun^c z terenu Biegu Uczestnikow, 

ktorzy zaktocaj^ porzqdek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegaj^ polecen Organizatorow (stuzb 

porzgdkowych, polecen personelu i obstugi Biegu).

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 10 minut na Uczestnika.

2. Liczba Uczestnikow ograniczona jest do 500 osob.

3. Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo do dysponowania pulq miejsc dla swoich potrzeb.

4. Kazdy z Uczestnikow dostanie jednorazowy, bezzwrotny numer startowy.

5. Pomiar czasu b^dzie prowadzony systemem firmy DATASPORT z wykorzystaniem chipow zwrotnych.

6. Chipy b^dq wydawane nieodptatnie przy weryfikacji w Biurze Zawodow. Zwrot chipa jest obowiqzkowy 

po ukonczeniu Biegu.

7. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania i sklasyfikowania w biegu. Osoby, ktore nie ukonczq Biegu 

sq zobowiqzane do zwrotu chipa na mecie Biegu.

8. Niewtasciwe zamontowanie chipa moze skutkowac niesklasyfikowaniem Uczestnika.

9. Uczestnicy, ktorzy pobiegn^ z numerem bqdz chipem innego Uczestnika, zostanq zdyskwalifikowani oraz 

nie zostanq dopuszczeni do kolejnych edycji (zarowno osoba przekazujgca numer bqdz chip, jak i biegn^ca z nie 

swoim numerem bgdz chipem).

VII. BIURO ZAWODOW

1. Biuro Zawodow, w ktorym wydawane b^d^ pakiety startowe, zorganizowane b^dzie w Szatni Gtownej PKiN 

PI. Defilad 1, (00-901) Warszawa wejscie gtowne od strony ul. Marszatkowskiej.

2. Biuro Zawodow czynne b^dzie w dniu 24 czerwca 2022 roku w godzinach 14:00 - 19:00 oraz w dniu Biegu, 

tj. w dniu 25 czerwca 2022 roku od godziny 08:00 do zakohczenia Biegu.

3. Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo do zmiany godzin pracy Biura Zawodow, o czym poinformujq w oddzielnym 

komunikacie.

VIII. ZGLOSZENIA
1. Zgioszeh/zapisow mozna dokonywac od dnia 2022 roku do dnia4;'.L0'3^.L^.Cfi. 2022 roku

drogq elektroniczng poprzez formularz zgtoszeniowy znajdujqcy si^ na stronie www.datasport.pl i www.pkin.pl.

2. Zakohczenie zapisow spowodowane przekroczeniem limitu Uczestnikow powoduje blokadq systemu optat.

3. Zapisy osobiste odbywac si^ b^dg tylko w godzinach pracy Biura Zawodow, pod warunkiem dost^pnosci miejsc.

4. Na liscie startowej b^d^ umieszczone tylko osoby, ktore dokonaty optaty startowej.

5. Pakiety startowe b^d^ do odebrania w Biurze Zawodow, o ktorym mowa w punkcie VII niniejszego Regulaminu. 

Pakiety startowe sq wydawane tylko i wyiqcznie w dniach i godzinach pracy Biura Zawodow. Nie ma mozliwosci 

odbioru pakietu startowego po zakohczeniu Biegu.

6. W pakiecie startowym, spakowanym do pamigtkowego worka sportowego, Uczestnicy otrzymuj^:

a. jednorazowy, bezzwrotny numer startowy,

b. agrafki do przypi^cia numeru startowego,
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c. chip zwrotny,

d. pamigtkowg koszulk^ biegow^,

e. pakiet promocyjny od sponsorow.

7. Po przekroczeniu mety kazdy Uczestnik otrzyma pamigtkowy medal i napoj. Dyplom potwierdzajqcy udziat w Biegu 

b^dzie do pobrania ze strony internetowej: www.pkin.pl i www.datasport.pl.

8. Lista startowa, okreslaj^ca doktadny czas startu dla kazdego Uczestnika, zostanie sporzqdzona zgodnie 

z kolejnoscig naptywaj^cych zgtoszeh i kolejnoscig ksi^gowania wptat oraz po weryfikacji danych przez 

Organizatorow. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.pkin.pl oraz podczas rejestracji, 

Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo do utozenia listy startowej wg. innych kryteriow.

9. Organizatorzy zastrzegajg sobie prawo do wczesniejszego zamkni^cia listy startowej/zgtoszeh w momencie 

przekroczenia limitu ilosci zgtoszonych uczestnikow Biegu.

IX. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w Biegu maj^ osoby petnoletnie.

2. Zgtoszenie do Biegu jest rownoznaczne z akceptacjg przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik 

zobowigzuje si^ do przestrzegania okreslonych w nim zapisow, jak rdwniez potwierdza, iz spetnia wszystkie 

warunki, ktore uprawniajg go do udziatu w Biegu.

3. Wszyscy Uczestnicy odbierajqcy pakiet startowy w Biurze Zawodow zobowiqzani sq do ztozenia tam podpisanej 

deklaracji uczestnictwa.

4. Podpisujqc deklaracji Uczestnik zaswiadcza; ze stan jego zdrowia umozliwia mu udziat w Biegu oraz, ze startuje 

w Biegu na swq odpowiedzialnosc i ponosi ryzyko z tym zwigzane.

5. Odbidr pakietu startowego b^dzie mozliwy tylko i wytgcznie po okazaniu dokumentu potwierdzajgcego dane 

osobowe Uczestnika. W przypadku okazania dokumentu, ktory nie odpowiada wymogom identyfikacji, 

Organizatorzy majg prawo odmowic Uczestnikowi udziatu w Biegu.

6. Obstuga medyczna Biegu kazdorazowo moze zweryfikowac stan zdrowia Uczestnika przed rozpocziciem Biegu, jak 

rowniez w trakcie jego przebiegu. Decyzje, co do dopuszczenia i kontynuowania Biegu sg ostateczne.

7. Zaleca sii start w koszulce pamigtkowej, ktorg kazdy Uczestnik Biegu otrzyma w pakiecie startowym.

8. W dniu Biegu zostang zorganizowane szatnie i przebieralnie dla Uczestnikow, czynne w godzinach od godz. 08:00 

do zakoriczenia Biegu,

9. Organizator zobowigzuje sig do zapewnienia srodkow dezynfekujgcych.

X. OPtATY

1. Udziat w Biegu jest ptatny. Optata startowa wynosi 60,00 zt (stownie: szescdziesigt ztotych).

2. Optata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Optaty za pakiet startowy mozna dokonywac za pomocg szybkiej ptatnosci online przy rejestracji w terminie 3 dni 

roboczych od zgtoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak optaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja 

ze startu, a zgtoszenie moze zostac usuni^te z bazy danych.
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4. Optacenie pakietu startowego oraz pobranie numem startowego jest rownoznaczne z akceptacjg niniejszego 

Regulaminu.

5. Organizatorzy, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszczajq mozliwosc przepisania pakietu startowego 

innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie pozniejszym, niz do dnia 27 maja 2022 roku. Po tym terminie nie ma 

mozliwosci dokonywania odstqpienia/przekazania pakietu startowego.

6. Uczestnicy przyjezdzaj^ na koszt wtasny lub organizacji deleguj^cej.

7. W celu otrzymania faktury za optat^ startowg uczestnik powinien wystac wiadomosc z danymi potrzebnymi do jej 

wystawienia na adres e-mail: zarzad(5)pkin.pl oraz sylwia.nowak(S)pkin.pl. Faktura za optat^ startowq moze bye 

wystawiona nie pozniej niz do 15-tego dnia miesigea nast^puj^cego po miesi^cu, w ktorym zostat przeprowadzony 

Bieg.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie danych osobowych oraz wyrazenie pisemnej zgody na ich 

przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemozliwia udziai w Biegu. Wyrazona zgoda 

moze zostac w kazdym czasie odwotana.

2. Dane osobowe Uczestnikow Biegu b^d^ przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyfonienia zwyci^zcy 

i przyznania / wydania / odbioru i rozliczenia nagrody.

3. Strony ponoszq odpowiedzialnosc za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami okreslonymi 

w Rozporz^dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz 

wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, dla ktorego 

Administratorem danych jest firma DATASPORT upowazniona przez Organizatorow.

4. Przetwarzanie danych, o ktorych mowa w punkeie 2, obejmuje takze publikacj^ imienia i nazwiska uezestnika wraz 

z rokiem urodzenia i z nazwq miejscowosci, w ktorej zamieszkuje w kazdy sposob, w jaki publikowany 

lub rozpowszechniany b^dzie Bieg.

5. Uczestnik ma prawo wglqdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania nagrod jest ukohezenie Biegu oraz stawienie si$ na ceremonii dekoraeji.

2. Przewidziane nagrody:

• za zaj^cie miejsc 1 - 3 w kategorii kobiet i w kategorii m^zczyzn,

• dla Uezestnika, ktory zajmie odpowiednio 67 miejsce w Biegu (na podstawie oficjalnej listy klasyfikacyjnej),

• dla najstarszego Uezestnika, ktory pokona tras^ w zaldadanym limicie czasowym.

3. Dyplomy w formie elektronieznej b^dq do pobrania ze strony www.pkin.pl i www.datasport.pl.

4. Informacja o nagrodach zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie www.pkin.pl.

5. Kazdy Uczestnik, ktory w zgtoszeniu poda swoj numer telefonu otrzyma wiadomosc sms z wynikiem.

6. Wyniki zawodow zostanq umieszczone na stronie internetowej: www.pkin.pl i www.datasport.pl.

4

http://www.pkin.pl
http://www.datasport.pl
http://www.pkin.pl
http://www.pkin.pl
http://www.datasport.pl


XIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Organizatorzy zapewnig Uczestnikom doraznq opiek^ medyczng na czas trwania Biegu i po jego zakonczeniu.

2. Organizatorzy nie zapewniajg uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na zycie; zdrowotnego lub 

od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu choroby, wypadku, odniesienia obrazen, poniesienia smierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bgdz szkod, jakie mogq wystgpic w zwiqzku z obecnosciq i/lub uczestnictwem w Biegu.

3. Organizatorzy informujg, ze zgodnie z ekspertyzq Naukowo-Technicznq dotyczqcq stanu ochrony przeciwpozarowej 

PKiN czqsc „A" (uzgodnionq postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej) 

jednoczesnie na 30 kondygnacji moze przebywac 300 osob. W zwiqzku z powyzszym Organizatorzy zalecajg, aby 

pobyt na 30 pi^trze nie byt dtuzszy niz 30 minut od zakonczenia Biegu.

4. Organizatorzy nie odpowiadajg za rzeczy wartosciowe pozostawione w szatni i w przebieralni. Kazdy z Uczestnikow 

korzystajqcy z szatni podczas zawodow zobowi^zany jest zapoznac si§ z zapisami „Regulaminu szatni w obiekcie 

PKiN" dost^pnego w szatni i zobowiqzuje si^ ich przestrzegac.

5. Organizatorzy nie odpowiadajg za jakiekolwiek szkody osobowe i materialne wobec Uczestnikow Biegu.

6. Organizatorzy zastrzegajg sobie prawo do zmian w przebiegu Biegu lub do odwotania Biegu z uzasadnionych, 

powodow, np. z powodow bezpieczehstwa bez wczesniejszego uprzedzenia, w takim przypadku optata startowa 

zostanie zwrocona Uczestnikom i nie b$dg im przystugiwaty z tego tytutu zadne dodatkowe roszczenia 

odszkodowawcze.

7. Organizatorzy nie ponoszq odpowiedzialnosci za odwotanie Biegu z przyczyn od nich niezaleznych, w tym z powodu 

decyzji organu administracji publicznej, samorzqdowej bgdz specjalnej, zakazujqcej organizacji imprezy lub 

organizacji wszelkich imprez na terenie Patacu Kultury i Nauki, wystqpienia sity wyzszej, wprowadzenia stanu 

wyjgtkowego, stanu kl^ski zywiotowej, katastrofy naturalnej, zamachu terrorystycznego, zatoby narodowej. 

Wptacona optata startowa zostanie zwrocona Uczestnikom i nie b^dq im przystugiwaty z tego tytutu zadne 

dodatkowe roszczenia odszkodowawcze.

8. Reklamacje dotyczgce wynikow Biegu, mozna sktadac w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od zakonczenia Biegu 

za posrednictwem poczty email na adres: zarzad@pkin.pl. Reklamacja powinna zawierac imi^, nazwisko i numer 

startowy Uczestnika zgtaszajgcego wynik do weryfikacji. Organizatorzy rozstrzygnq je w ciqgu maksymalnie 3 dni 

roboczych od wptywu reklamacji. Odpowiedz Organizatorow kazdorazowo b^dzie traktowana jako ostateczna.

9. Organizatorzy zastrzegajq sobie prawo do przeprowadzenia z kazdym z Uczestnikow Biegu krotkiego wywiadu.

10. Organizatorzy oswiadczaj^, ze w trakcie Biegu b^dzie wykonywana dokumentacja video-fotograficzna, Biegu, co 

stwarza mozliwosc utrwalenia wizerunku poszczegolnego uczestnika Biegu.

11. Zgromadzona dokumentacja wykonana w trakcie Biegu postuzy Organizatorom w celach informacyjnych jak

i promocyjnych Biegu oraz do wszystkich ewentualnych przysztych edycji Biegu.

12. Uczestnik Biegu wyraza dobrowolng oraz nieodptatnq zgod^ na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego 

w materiatach dokumentujgcych Bieg na wszelkich znanych polach eksploatacji w chwili wzi^cia udziatu w Biegu 

oraz innych, bez ograniczeh terytorialno-czasowych.

13. Uczestnik oswiadcza, ze nie b^dzie dziatat na szkody Organizatora.
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14. Zabrania si$ wnoszenia na trase; Biegu przedmiotow, ktore mogq bye niebezpieczne dla innych Uczestnikow, 

np. race, ostre narz^dzia i przedmioty, zabrania si^ rowniez wnoszenia srodkow odurzajgcych, dopingowych, 

nielegalnych substaneji oraz napojow alkoholowych.

15. Organizatorzy zastrzegajg sobie mozliwosc niedopuszczenia do startu w Biegu Uczestnikow b^dqcych pod 

wptywem alkoholu lub innych srodkow odurzaj^cych, a takze osob ktore swoim zachowaniem, strojem, 

emblematami czy napisami na koszulce propaguj^ faszystowski lub inny totalitarny ustroj pahstwa lub nawotujq do 

nienawisci na tie roznic narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych czy naruszajqcy przyj^te normy 

spoteezno-obyezajowe.

16. We wszystkich sprawach nieuj^tych Regulaminem decydujg Organizatorzy Biegu, ktorym przystuguje wi^zqca 

i ostateezna interpretaeja Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informaeje b^dq zamieszczane na stronie www.pkin.pl.

Kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjnych:

Sylwia Nowak Gtowny Specjalista w Dziale Marketingu ZPKiN sp. z o.o., tel. 22 656 6335, e-mail: svlwia.nowak@pkin.pl,

w sprawach rejestraeji i ptatnosci: e-mail: biuroPdatasport.pl

Data sporz^dzenia Regulaminu lrl.kirD^.iuli-2022 roku
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