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R e g u l a m i n

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=32129&bieganie
Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod
warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Biegu, ani praw SKY TOWER S.A.
będącego właścicielem Obiektu („Właściciel”) a wynikających z niniejszego Regulaminu.
I. ORGANIZATOR
Wrocławski Klub Biegacza PIAST
al. I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
www.wkbpiast.com
II. CEL
1. Promocja obiektu Sky Tower jako najwyższego kompleksu usługowo-handlowo-mieszkalnego
w Polsce.
2. Promocja aktywności fizycznej.
3. Upowszechnianie biegów po schodach.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg pn. SKY TOWER RUN 2015 odbędzie się w dniu 23 maja 2015 roku na terenie obiektu Sky
Tower w tzw. wieży, położonego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95.
2. Start pierwszego zawodnika planowany jest na godz. 10:00.
3. Miejscem startu jest łezka eventowa w GH Sky Tower na poziomie 0.
4. Meta znajduje się na 49 piętrze wieży.
5. Bieg pn. SKY TOWER RUN 2015 będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na 49-te piętro.
6. Ilość schodów do pokonania to 1142.
7. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów w numerze startowym.
8. Zawodnik po ukończeniu biegu zobowiązuje się do zwrotu chipa.
9. Zakończenie zawodów i dekoracja nastąpi na terenie Galerii Handlowej Sky Tower około godziny
16:15 dla kategorii wiekowych po biegu eliminacyjnym oraz około godziny 18:00 dla kategorii
generalnych po biegu open.
10. Zapisy elektroniczne do biegu zostaną uruchomione w dniu 02 lutego 2015 roku o godz. 09:00 na
stronie: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1470
11. Przebieralnie i depozyt dla zawodników będą znajdowały się w wyznaczonym miejscu w Galerii
Handlowej Sky Tower.
12. W dniu zawodów od godziny 07:00, tylko i wyłącznie dla startujących zawodników będą
udostępnione miejsca parkingowe na poziomie “-2” Parking Biur, wjazd od ul. Gwiaździstej 66.
IV. KLASYFIKACJA
1. Generalna kobiet i mężczyzn.
2. Wiekowa kobiet i mężczyzn:
K 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50 i starsze
M 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69/ 70 i starsi
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W Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu Biegu osiągnie
pełnoletniość. Uczestnicy mogą wystartować w biegu po podpisaniu oświadczenia potwierdzającego
uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność lub przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uprawiania tego typu biegów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie
dopuszczenia osoby do biegu bez podania przyczyny a także, jeżeli obsługa medyczna obecna na
zawodach stwierdzi przeciwwskazania do wzięcia w nim udziału.
Organizator wprowadza limit uczestników i wynosi on 1000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Podstawą do
pozytywnego zweryfikowania i zakwalifikowania osoby do udziału w biegu a tym samym umieszczenia
na liście startowej jest uiszczenie opłaty startowej. Organizator dysponuje pulą dodatkowych miejsc
nie wliczonych w limit, które przeznaczone są dla gości specjalnych i zaproszonych zawodników.
Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które będzie się mieścić we wskazanym miejscu w Galerii Handlowej Sky Tower w dniu 23
maja 2015r.
Biuro Zawodów będzie czynne w godzinach 07:00-09:30.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych zgłoszonych w formularzu
zgłoszeniowym. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji,
Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów.
Decyzje obsługi medycznej co do rozpoczęcia i/lub kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
Organizator ani Właściciel nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW.
Formuła zawodów będzie otwarta i podzielona na dwa etapy.
 pierwszy etap – eliminacyjny - startuje 1000 osób i prowadzona jest klasyfikacja wiekowa,
kolejność startu uzależniona jest od posiadanego numeru startowego,
 drugi etap – open – startuje w nim 50 mężczyzn i 50 kobiet z najlepszymi czasami
uzyskanymi w eliminacjach, kolejność startu uzależniona jest od zajętego miejsca w biegu
eliminacyjnym – start osób następuje od miejsca najniższego (50, 49, 48 … itd.) najszybszy
zawodnik eliminacji startuje jako ostatni. Prowadzona jest tu klasyfikacja OPEN K i M.
O zwycięstwie decyduje suma czasów z dwóch startów (eliminacje i open).
Start zawodników następował będzie kaskadowo - co 20 sekund.
Start odbywa się z dobiegiem z wyznaczonego miejsca w Galerii Handlowej Sky Tower.
W biegu eliminacyjnym zawodnicy startują w kolejności zgodnej z nadanymi numerami (nie dotyczy
to numerów z puli dodatkowej Organizatora oraz z drugiego etapu zawodów).
Brak osoby w kolejce numerycznej (1-1000 oraz 50-1) dyskwalifikuje ją ze startu. Numery startowe
będą przypisywane zgodnie z kolejnością wpłaty opłaty startowej.
Podczas wyprzedzania się zawodników na klatce schodowej obowiązuje zasada zejścia osoby
wyprzedzanej na prawo, tylko na hasło "HOP, HOP" podane przez zawodnika wyprzedzającego.
Uprasza się wszystkich o przestrzeganie tej zasady.
Ze względu na możliwość przebywania na 49 piętrze wieży, stanowiącym Taras Widokowy
ograniczonej liczby osób, cyklicznie, co około 10 minut wywołani zawodnicy będą zobowiązani do
skorzystania z windy i powrotu do Galerii Handlowej, gdzie odbędzie się zakończenie zawodów.
W dniu zawodów w godzinach 9:00 – 9:30 Właściciel obiektu i Organizator umożliwi zawodnikom
zapoznanie się z trasą biegu, jednak tylko do piątego piętra wieży.
Woda dla zawodników dostępna będzie na 27- ym i 49-tym piętrze wieży.
Godziny organizacyjne Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015:
 07:30 – 09:30 : praca Biura Zawodów
 09:50 – 10:00 otwarcie zawodów i przywitanie zawodników
 10:00 – 16:00 : Bieg Eliminacyjny
 16:15 – 16:55 : ceremonia nagradzania kategorii wiekowych
 17:00 – 17:30 : Bieg OPEN
 17:45 – 18:00 : ceremonia nagradzania kategorii generalnej
 18:15 – zakończenie zawodów i pożegnanie zawodników

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1470

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 17 maja 2015 pod warunkiem dostępności miejsc.
W dniu 23 maja 2015 dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w godz. 07:30
– 09:30 pod warunkiem dostępności miejsc.
3. Zgłoszenie do Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 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 (w tym przede wszystkim
zdrowotne), które uprawniają go do udziału w Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015.
VII OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 45 złotych przy zapisach internetowych i 70 złotych przy
zapisach w Biurze Zawodów w dniu 23 maja 2015.
2. Opłatę należy uiścić na konto:
Wrocławski Klub Biegacza PIAST,
ul. I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
Bank Pocztowy S.A., nr konta: 98 1320 1999 2342 2027 2000 0001
z dopiskiem – nazwisko, imię, Sky Tower RUN 2015- opłata startowa.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni roboczych od
momentu dokonania zgłoszenia do Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015. Powyższe nie dotyczy
uczestników dokonujących wpłaty w Biurze Zawodów, którzy uiszczą opłatę w chwili zapisu. W
przypadku braku uiszczenia opłaty startowej we wskazanym powyżej terminie, zgłoszenie do Biegu
pn. SKY TOWER RUN 2015 zostanie anulowane. Wniesienie opłaty startowej jest również
warunkiem uwidocznienia się zgłoszenia na liście startowej w panelu zapisów. Powyższe nie
dotyczy uczestników dokonujących wpłaty w Biurze Zawodów.
4. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na
innego uczestnika.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu eliminacyjnego otrzymuje:
 numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 elektroniczny pomiar czasu,
 pamiątkową koszulkę
 pamiątkowe skarpetki,
 wodę,
 słodką bułkę,
 pamiątkowy medal na mecie,
 worek na odzież,
 opiekę medyczną.
VIII. NAGRODY

1.Kategoria generalna – bieg open
I.Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują trofea oraz nagrody
rzeczowe. Dodatkowo zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody
pieniężne: I miejsce – 5000 złotych, II miejsce - 3000 złotych, III miejsce - 1000 złotych.
II.Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.

2.Kategorie wiekowe – bieg eliminacyjny
I. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych otrzymują trofea.
II.Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
Uczestnictwa w Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo
do dyskwalifikacji na każdym etapie Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 uczestnika postępującego niezgodnie
z niniejszym Regulaminem.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 będą wykorzystywane zgodnie

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu pn. SKY TOWER RUN
2015.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem pn. SKY TOWER RUN 2015 należy składać na
piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Wrocławski Klub Biegacza PIAST, ul.
I.J.Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław z dopiskiem "Bieg pn. SKY TOWER RUN 2015- Reklamacja”,
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 Organizator rozpatrywać będzie w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 będzie
ostateczna.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu pn. SKY TOWER RUN 2015 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu,
w widocznym miejscu, pod groźbą kary dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Obsługa medyczna będzie
dostępna na 20-tym, 25-tym, 30-tym, 35-tym, 40-tym, 45-tym piętrze i na mecie Biegu.
4. Organizator zapewnia przebieralnie.
5. Organizator zapewnia depozyt.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie
ponosi odpowiedzialności wobec uczestników Biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub
majątkowe.
11. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
13. Kontakt do Organizatora - tel. 601 358 757, e-mail: krulikow@wp.pl

DYREKTOR
Biegu pn. Sky Tower RUN 2015

Dominik Krumin

KIEROWNIK
ds. Zabezpieczenia Logistycznego

Wojciech Smagała

