REGULAMIN BIEGU TorTura 2018

CELE IMPREZY
1.Propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizację wydarzenia sportowego łączącego
elementy sportu ekstremalnego i rekreacyjnego umożliwiającego:
- wykorzystanie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności ruchowej,
- rywalizację i wolę współpracy
- dobrą zabawę
2. Organizacja wydarzenia z pkt 1 służyć ma również promocji miasta Leszna, położonego w woj.
Wielkopolskim

ORGANIZATOR
Organizatorem biegu TorTura jest Tobiasz Dziurdziewski, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą
Transformers trening i dieta,
64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 22
NIP 6972293576
REGON 302726602, zwany dalej Organizatorem

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY
Bieg TorTura 2018 to wydarzenie ukierunkowane na dobrą zabawę, wysiłek fizyczny oraz rywalizację
o miano najtwardszego zawodnika.
Trasa biegu wyposażona jest w przeszkody weryfikujące sprawność, siłę i odporność psychiczną
uczestników.

DATA I MIEJSCE
1.Bieg odbędzie się 30 czerwca 2018 roku w Lesznie, na terenie Żwirowni w Zaborowie.
2. Szczegółowa trasa, opis przeszkód, a także dokładne miejsce oraz godzina rozpoczęcia
imprezy oraz startu biegu będą dostępne na profilu biegu TorTura na Facebooku począwszy od dnia 1
maja 2018 roku
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, o czym uczestnicy
zostaną powiadomieni w formie mailowej oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na profilu

biegu TotTura 2018 na Facebooku, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem biegu. Zmiany, o
których mowa nie skutkują powstaniem dodatkowych zobowiązań po stronie Organizatora wobec
uczestników biegu TorTura 2018, jak również jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników wobec
Organizatora.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania biegu Tortura 2018, bez podania przyczyny o
czym uczestnicy zostaną powiadomieni w sposób i w terminie określonym w pkt 3 wraz z informacją
o zwrocie poniesionych opłat. Pkt 3 zdanie 2 znajduje zastosowanie.

TRASA BIEGU I PRZESZKODY
1. Dystans do pokonania to kolejno ok. 3km lub ok. 6 km ( dokładny dystans w obrębie kolejno 2,5km
do 4 km oraz od 5 do 7km)

2. Na trasie rozstawione będą przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których
pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych, a także współpracy między
uczestnikami. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały uczestników biegu,
sprawdzając m.in. ich wytrzymałość, siłę, koordynację ruchową czy umiejętność współpracy.
3. Start biegu odbędzie się w wydzielonej strefie startu. W zależności od liczby zgłoszeń,
uczestnicy będą startować w grupach od ok. 40-50 osób z 15 minutowym odstępem między
startem poszczególnych grup.
4. W miejscach niezbędnych trasa zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą ostrzegawczą lub
barierkami). Zaleca się nie przekraczać zabezpieczeń.
5. Pominięcie lub niezaliczenie przeszkody związane jest z obowiązkiem wykonania burpees- 10 sztuk
dla kobiet oraz 20 sztuk dla mężczyzn.
6. Kara będzie realizowana poprzez zatrzymanie uczestnika przez członka obsługi biegu i wykonania,
liczonych przez ww. członka obsługi burpees w pobliżu pominiętej przeszkody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu, trasy lub/i rodzaju przeszkód z
zastosowaniem postanowienia pkt 3 (Data i miejsce )

POMIAR CZASU I WYNIKI
1. Warunkiem ukończenia biegu TorTura 2018 jest dotarcie do mety.
2. Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie indywidualnego chipu pomiarowego każdego z
uczestników. Czas przebiegnięcia trasy będzie określany na podstawie godziny startu i dotarcia do
mety danego uczestnika.
3. Zgubienie chipu pomiarowego na trasie biegu wiąże się z dyskwalifikacją biegnącego i
nieuwzględnieniem go w klasyfikacji wyników.
4. Nagradzane będą trzy najszybsze wyniki czasowe dla dystansów 3 i 6 kilometrów w kategoriach:
-damskiej
-męskiej,
Wyniki podane będą za pośrednictwem fanpage’u wydarzenia najpóźniej do 3 dni po zakończeniu
wydarzenia.
5. Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie pomiaru czasu.
6. Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście lub za pośrednictwem poczty w ciągu 14 dni
roboczych od oficjalnego ogłoszenia wyników biegu.
7. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasowy na pokonanie trasy:
- 3-kilometrowej – wynoszący 2 godziny,
- 6-kilometrowej – wynoszący 3 godziny,
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu, zmiany w sposobie
naliczania kar za pominiecie przeszkód oraz zmian w nagradzaniu i klasyfikowaniu poszczególnych
kategorii, z zastosowaniem postanowienia pkt 3 ( data i miejsce)

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji uczestników, którzy rażąco łamią niniejszy
regulamin lub zasady fair play podczas pokonywania trasy biegu TorTura 2018

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. prawo do startu w biegu TorTura 2018 posiadają:
a. osoby pełnoletnie,
b. osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 16 rok życia – pod warunkiem złożenia przez
rodzica albo opiekuna prawnego w dniu imprezy w Biurze Zawodów pisemnej zgody na uczestnictwo
osoby niepełnoletniej w biegu (po uprzednim potwierdzeniu tożsamości opiekuna prawnego
stosownym dokumentem ze zdjęciem
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a. zgłoszenie uczestnictwa w biegu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia lub przed
wyczerpaniem limitu miejsc poprzez poprawną rejestrację przez link podany na fanpage’u
wydarzenia i dokonanie odpowiedniej dla charakteru uczestnictwa ( start indywidualny lub grupowy )
opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online
b. albo dokonanie w dniu wydarzenia tj. 30 czerwca 2018, najpóźniej godzinę przed startem
rejestracji w Biurze Zawodów na terenie imprezy oraz uiszczenia opłaty wpisowej. Organizator
zastrzega sobie prawo, że opcja ta nie będzie dostępna w razie wcześniejszego wyczerpania limitu
miejsc
c. dokonanie w dniu wydarzenia, najpóźniej na 1 godzinę przed startem, zgłoszenia do Biura

Zawodów w celu weryfikacji danych, złożenia pisemnego oświadczenia,
o którym
mowa w pkt 3, oraz odebrania pakietu startowego. W celu dokonania weryfikacji, należy
mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację, paszport
lub prawo jazdy), a w przypadku pośredniczenia - kserokopię dokumentu tożsamości osoby
startującej w biegu, pisemne upoważnienie oraz oświadczenia, o których mowa powyżej,
podpisane przez osobę reprezentowaną.
Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną dopuszczeni do
startu w biegu TorTura 2018.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w lit. a) – c) skutkuje niemożnością
uczestnictwa w biegu TorTura 2018.
3. Uczestnik w imieniu własnym lub jako rodzic albo opiekun prawny (w imieniu osoby
niepełnoletniej) składa pisemne oświadczenie w szczególności w przedmiocie:
a. akceptacji treści niniejszego Regulaminu i zobowiązania do jego przestrzegania,
b. stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu
c. udziału w biegu TorTura 2018 na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia
wynikającego z charakteru imprezy, które może polegać m.in. na ryzyku utraty ( pogorszenia ) stanu
zdrowia lub życia
d. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w zgłoszeniu
uczestnictwa,
e. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku uczestnika,
Wzory dokumentów stanowią załączniki
Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegu
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres
udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów biegu jest dostępna na fanpag’u
biegu.
4. Organizator ustala limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w biegu TorTura 2018 na 400 osób
Uczestnicy będą klasyfikowani w jednej ze wskazanych kategorii:
a. Kategoria damska

b. kategoria męska
5. Limit minimalny do uznania kategorii to odpowiednio 20 poprawnie zgłoszonych osób
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnego limitu zgłoszeń w
poszczególnych kategoriach, stworzenia dodatkowych kategorii i klasyfikacji oraz zmiany ogólnego
limitu zapisów, z zastosowaniem postanowienia pkt 3 ( data i miejsce )

REJESTRACJA I OPŁATA
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu TorTura 2018 jest poprawne zarejestrowanie się za
pośrednictwem formularza zgłoszeń dostępnego na fanpag’u biegu oraz dokoniania stosownej opłaty
za uczestnictwo ( dalej : opłata startowa) za pośrednictwem płatności online
2. Zapisy zakończą się 29 czerwca 2018
3. Jeżeli założony limit uczestników nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie również zapisanie się
osobiście w Biurze Zawodów w dniu wydarzenia ( wraz z uiszczeniem opłaty startowej)
4. Przy rejestracji online, Organizator będzie akceptował wyłącznie opłaty dokonane za
pośrednictwem płatności online.
5.Opłata startowa zgodna jest z cennikiem zamieszczonym na fanpag’u biegu TorTura 2018
6. Opłata startowa winna być uiszczona niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, nie później niż
kolejnego dnia. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora
stosowną kwotą.
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może zdecydować o zwrocie opłaty startowej, nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania opłaty
startowej, z zastosowaniem postanowienia pkt3 ( data i miejsce)
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, który obejmuje:
- koszulkę
- medal
- posiłek regeneracyjny
- napój
11. Wydanie pakietu startowego nastąpi w terminie i w sposób, o którym mowa w pkt 2 ( Warunki
uczestnictwa )
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieposiadania pożądanych rozmiarów koszulek
stanowiących część pakietów startowych dla uczestników, których zgłoszenie dokonane zostanie do 3
tygodni lub później przed dniem imprezy lub w Biurze Zawodów w dniu wydarzenia.
13. W opłacie startowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się w miejscu w którym
odbędzie się bieg TorTura 2018 zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa
ustalonych przez Organizatora, w tym:
a. nieprzekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu,
b. niewchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących wydarzenie
c. używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach
uczestnictwa w biegu,
d. przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora
2. Ponadto, uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie
obiektu, w którym odbędzie się TorTura 2018 mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego,
poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.

3. Organizator ma prawo usunąć z terenu, na którym będzie odbywał się osoby, bieg TorTura 2018
które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
4. Osoby przebywające na terenie biegu TorTura 2018 nie mogą stwarzać swoim zachowaniem
zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego oraz innych.
5. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie
biegu . Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania.
6. Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu osób, wobec których występuje podejrzenie bycia
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, osób agresywnych, w stroju, o
którym mowa w pkt 7, lub prezentującym zachowania, które w jakikolwiek sposób mogą zagrażać
życiu lub zdrowiu.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zakazuje się uczestnikom startu w butach kolcach
lub butach z kolcami.
8. Z uwagi na charakter biegu, uczestnik winien liczyć się z możliwością powstania otarć, zadrapań, a
także drobnych ran powierzchownych. Panujące podczas biegu warunki atmosferyczne mogą
sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, hipotermii. Odpowiedzialność za jakiekolwiek urazy czy inne
negatywne dla organizmu uczestnika skutki udziału w biegu ponosi wyłącznie uczestnik. Uczestnik
bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby organizacji
biegu TorTura 2018, w tym przyznania wyróżnień raz dla celów informacyjno –
marketingowych dotyczących wydarzenia, jego przebiegu oraz wyników.
4.Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i uzupełniania.
5.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
Niepodanie ww. danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, ze względów
organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu TorTura 2018.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Przekazanie lub zamiana własnego chipu z numerem startowym innej osobie spowoduje
dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z
uczestnictwa w biegu TorTura 2018
2. Podczas biegu z przeszkodami TorTura 2018 wszyscy zawodnicy muszą posiadać chipy z
numerem startowym, najlepiej przymocowane do buta, za pomocą sznurówki. Zgubienie lub
usunięcie numeru startowego grozi dyskwalifikacją zawodnika.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu
uczestników biegu doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód w ramach
biegu TorTura2018.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie
przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w biegu TorTura 2018.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie
terminu i zmiany miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, z
zastosowaniem postanowienia pkt 3 (Data i miejsce).

