
SXYTOWER RUN

R.gul.nin zełodóv

ReBulani sbnowi podsbłę pżąrcw..lźćnia Biegu pn, sKY TowER RLN ore oiĘśla
pEM i oboMążłj je8o u9e§l,ików Reguluń dośępny jcst M stronie oĘeiz.lo6, !
&łźe M stŃnie inhetołej pod adE§em]
hłD //w§s.ńd.lonWokll..ol/ńo ind.x,Dhn']!2idl=.r4€[Q!:l&,]!uc,-ł]!_|ś.b§!4!!
oĘ ialor ustrćga sobie up8Ńifrie do mifuy niniejs&eo R.gdmińu w każdtn
czmie. pod łonułjen. że i.ł! fuiM nie Ńry pńw nób)lrlh !.eś!iłów Bi.s!, di
pńw limy s(Y TowER s,A, będłcąo właścicielem obieklu (.,wlaś€idel")
a łltikających 2 nini€jsz€8o Re8ulaminu,

LSB§AIUZĄTSB

velałsti Klub Biegaca PlAsT
al. LJ, Padd€w§h€go 35, 5] -612 wrccłał

!Le!!
1. Pónocjd obiełfu s*y Towr jŃo naj{łźszego lronplełś! !śĘo@_hddlowF

ni6zlclne3o w Pohe,
ż. PrcDocj, attyMości ażycftj,
3. UPów9enńimie bicców po $hodacn,

!!LIEB!4!N!!4!!§SE

l. Bi€s pn. sKY TowER RUN odĘdzie śię w ddi! 3l ń&ja 2014 Ńłu na letnie obieku
sly Tower w tzw wieł. położorcgo we wmclawiu przy Ul, Poslańców sląskich 95,

. stdt piw9ego awodnita ploovoy j6l na godż- l4:0o.

. Miejsom ś4nu j€st Wjścić do klatu $hodowj m pozionie "0". piowadącej M
Punkl Widokoły od strony ul, o,idździśćj 6ó.

. Mcta znajduj. śĘ na 49 piętrć wieży,
2. Bićg pn, sEY TowER RUN Ędzi. pob8al na wbie8nięciu Po schodeh M 49ł€ Piętio,. Ilość*hodówdopokomdialo ]]42.
3. Pomis .z§u zostEie stkonany 2 pmocą eleklenicaych chipó§ w nMerze

t. Zaednit po ułończniu biegu mbowiązuj€ się do zwofu chipa,
5. 7rłońcżenie źBodóB i detoiacja Mslłpi M leEnie colerij Hmdlowej sły lorer około

6. z.pisy elektrolińe do bićg! zo§toą @choni.n. w dniu 05,05,2014r o godz. l 7.00 nł
§lrotrie hlrDśr/onlln.,d.hśron.rv2r.iśv/Doń.Vz.*odl:Dh.?złvodFll35
7. Pźsimlni€ i d€lozr,l dla dwodników Ęą mjdowaly śię na poroniś .,0" cal.rii
Hedlów.j sry Towd, w rejoni€ Biun zawodów,
8. Dżjęki upejeośc' wbściciela obie*fu w d.iu aNodół od godzin} 10,00. tylto
t łylłanl. dla sMdljących ZwodnikóW Ędą ud6tępnioF biejfo P kiĘose M PoroDi€
.._2" Pski.s Biur, *ja"d od rond! pż, u]. Gwiaźdzhlej 66, \Ęjed z pandi8u natęloĘI
Ędzie na pod$awićj.dnolesfch bikl,jq tyazdoqch,ldór. u,wodnil olrżyma w BiĘ€
żałodóv, ru6 z numM shnowym podcas w€ryfika.ii

I
\



r. oeneBlm tobi€t i nężzy .
ż. vietova kobiei i Dęz€4Z:

K20/ ]996,1985 /

K 30 / ]984,19?5 /

KĄ/ 1974-1965 ]

M20/ 1996 1935/
M30/ l984_19?5 /
M 40 l 191+1965 l
M 50 / l 964_ 1,55 /
M60/ l954_1945/

Y ZA§ADY UczEsTNlcIwA

l. Bieg! pn, sKY TowER RIIN noźe Miąc udzi.l osoba. klói! mjŃaiej w dniu Bie8U
osiqgnie pełńol.hość, osoby pełnole§lie no!4 

"!sl3,tos,ać 
w bie8u po podpkaniu

oświadczeni! potwićrdajqcego lcć$nict{o s bi.8u ba wlasĄ odpowiedzi,lność lub
pźedłożniu Zś*iod.ćńia leklrski.go o biaku pź€ciwkażon do upB$iania lego r}!u
biąóv orEeizalor zslrzega §obi€ prlwo do Die dopusż@qia osob' do bićgu, b€z podaja
pu yż}ny , l,łże. j.źcli obslu8a nedycma obrcna B zawodach stwierdzi ptBiwskaa.ia
do więcia w nim udzi.lu.
2. orsgniztor n"fu§.dza lihit nż€śtiitóv i wrnó§i on 499 oób, oigeżator Ąlżega
$bi€ pB§o Mzćśniśjsćgo mknięcia api§ów N pź}padku wypcłnienia się limiiu
zBl$rcń, Podstawq do pożyymćgo żw..yfitowdia i ZłBaliflkowja ośóby dó udźiału v
bi€8l s §D gm)m miesrczenić m liś.ie slańowj je$ uisż.mie op]aly sl.now.j.
oĘeizaior dysponuj€ pulą dod.tko*Tch niejs niwli.aych , limit, króre pżm@one
śą dl, Bóśći śFcj,]nych i aproszonycń uwodniłów
3. }r'sz}5cy awodnj.y stdują.y w Bi.gu pn, s(Y TowER RtN nusą zostać
N€rr,fikovuj v BjlE znwódów, ltór€ będzie się nieścić w cal€rii Hedlow€j sky Towr
na poziomi€ "0" w dnju 3!,05,2014, Biuo ałodów czylne będżie w 8odzinach 12.00
I3,30,
4. Podcza w€l$kacji zwodnicy muszą posiddŃ do(Me że zdjęcifr (ukie Fk: dowód
oebisln plaNo jazdn Pagpoń) €leD weryfLlsji d.nych osoboNych zgłosżonych w
fomul'la zBłóŚbiovym. w pryladku ołjzmia dołum€nfu, klóry nie odpowild5
qmogon id.ilyfikacji. o€loiaior na prawo odnówić Uczestnitołi Mięcia udralu

5. wanDłi.n dopctz€nia zwdiika do stańu będzie wlónoĘ.he ponpisanie
zaświadchnia o bEku Pź€ciwkzń do ucrestniclw w Biegr\ Ltórcgo wór Ędzie
dostępny s, BiĘe Zawodó*l
o, DścJzJeobślutsl ńcdJLD.J codo lonlyTuowb bicg! sąoskleczne i niezmieme,
7. oĘanizlor i whścicićl nje apeMjają ucz6bikom Ub.zPiNzania oc i NNw
3. Dla uzysl3dia pełnćj §ysfał.ji awodnilów i ni. dopuseenic do cnaosu
orgmiz§cyjneso, oĘoiator łTrcvadza 9d!!ś!!y!! 8dziiy śtań! poszcz.gólńycn

gódż, 14:00 zwodnicy z nmeei od l
godż. 14] l0 żwodnicy z ńmaMi od 30
go{Ł. 14:20 ałodnicy ż nmaei od 60
sodz, ]4:30 ąwodnicy z nĘq,ói od 90
sodz. 14:40 uwodnicy ż ńbdMi od i24
godz, l4:50 Zwodnicy z numqmi od l55



Pos}żsżć ńny cza$ve ńe są wiąźące, Podśawą st!ńu j€st egai odnieEający c28 na
:Mie i inlomd.je obllug (echnicaei pms€da. ei 2\ od)
9, slań awoddków Msl§po§źl będzić poj.dynczo - €o 20 sland,
10. zawodnicy starfujq w lolejności zgodnej z nade}ti numemi (nie dotycż} ólseńw
z luli dodalkow€j oĘ@zaloF),
ll. Podcus wrlrż€dzania sĘ załodnikóu na klaice schodowej obołiqzuF zsad. rejścia
osoby §yp?f,daej m l€wo, na h&do "HoŁHoP" podane pź€z awodnika
łfrźedzającego. upBa śię Mzys|kich o pftslrzeeeie rcj Żedy,
12. Ze względu n6 ńożliwość p%byłmi. m tarasie widokowyn ogreicon€j liQby ośób,
.yklicbie, co okolo 10 mińul ł,Jtolei awodni€y b9dq żobowiĘzdi do 9torzysldia
z vindy i po]mfu do Gdeńi Haidlowej sty Tow.i gdzi. odĘdzi€ się akończenie

t3. w dniu żwodó} s eodzinach l3.oo 13,30 \Maś.iciel obieldu i oĘ naloi uożliyi
zdwodóiłom zapoamie się z lrasa bi€g!, jedn!ł tylko do piątćgó pięM Ń€ży,
14. woda dl! amd.jkóu Ędzie dosięFa ns 27_ym i 49_!an piętrże wieży,

'. 
opłala stańow. ż udział ł bi.gu wynosi 30 zlotych

pźy zapigcn w Biuź€ &wodów w dniu 3l m&ja 20]4,
2. oplalę na]eży uiścić ńa konb|

puy zapi§aó in1melo*}ch i 50 zł

WMłgwski Klub Bieg&a PIA§T,
ul, l,J,Padftwski€go ]5, 51,612 \łrcc]aw.

BZ wBra nr konra: 30 tom 240ż 0000 olx)6 t00l 0454
z dophkią - neiślo. imię. srr Towq Ru - o}łaia ś|ańósa.

3. Każdy uczesnrik ić§ ebowiąZn! do wni*ienig opłoty stańoMj w ciącu ] dni eb@zycn

l. zBi64.ia do Bi€8u pD, sKY TowER R(N Mą pPyjnowee poPźez lonularz
zgł*tnioq,}, dosięphy na strod€ inkmelowej:
hilDś| /onlin9,d!l!rpoń,pU,.Dkr/poń /.Yodr.phpŁqgb:!]E§
2. Z8łoszsnia on,Iine bęą iĘinówm do dnia 25 naj! 2014, W dniu ]l naja dóko@ie
rcj6lracji będzie nożliw tylto u BilĘ zawodówwgodz. ]2,00 l3,30,
3. zgłó§anie do Bi€su pn, sKY TowER RUN j.sl óMozNae z akc€placją p@z
ez6fiika niniejsz8o Re8ulaninu ł cgiości, Ucastnik aboMąnj€ si§ do pmslźćgaia
ołEślonycb v nim asad, j5t óWież potwierda. iż sp€hia wszy§tlde aiiudd (ó$nież
zdowotnć), kńle upr4Miają 80 do udział! w Biąu pn, sKY ToW!R RUN,

]4L_o!!ó!4§I4BI!l!Ą
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od bononiu dokomia 4losrenio do Bie8u pn, sKY TowER RUN, w pżypadtu b.6h
uiszczenia oplaty $rnowj ł3 Błaanrt poł_vżej leminie, zgloszenie do Biegu pó, sKY
TowER RLN żośtanie eulołme, Po§}żsa nie dorycż} ucżestnikóv dolonujących qlaly

4, opłala Ez uisżczom nie po.uega żMoloM. Nie na nożliMści pżćniesienia Bż
Mi6iorej opla9- m iMego u€rcsinika.
5. w mach oplaly śanowej łsżdy u€z.śtnił bicgu clóM€8o oliąmuje:

nu6e slańo§T mM z cńelma a3Flkmi.
- p6ńi4dową to9dkę.

r. żdoby,v€y hiejsc I_nI v Łlsyfikeji geŃalnej kobiei i nężczya oirąmują trcfea op
m8rody żcbwe ł poglaci bonów lpoDinko*fch do .€aliżaoji w sklepa.h Glląii
Hmdlosej sły Towr o mrtościach:
lńiE$e l000 złoryct. lr mi€jsc€ _ 700 z]olycL lll niejsce,500 złolych,
2, Zdobr,cy ni€jsć i-IrI w pozoslałych lc|c8orimh oirłnują rJof€a,
3. }ula ng$adzdych niejsc soże ulec znianie,
4, Ud€sti.rw. w Bi€g! pr, sKY TowER RUN, jal i pń§ i óbowi4żlóŃ ź niń
eiąmych, w tyn llkż plała do ądeia Ęddia Merody. nie nożna !ffi6ia M ime
Nbt, or8eiż.lor zlsfć8o sobie prgwo do dysk*alifik.cji na laźd}n etlpie Biec! p.,
sKY TowER RUN Uczcstnika pośępując€go ni€zgodnie z nidejsz)t Reelhńin.n,

lx. ocIlRoNA DANYCIi osoBowYcH

r. Dd€ osobówć ocz€stików Bie8u pn, sKY ToWER RUN Ęną !retwaźm€ u, celach
p?ąbvdłenia Blegu pn, sK\ lowlR Rl]N, *llonEnia /qcie/!) l pP)enia,
wyd.nią odhioru i rozliczoia nagrcdy,
2, Dee osbow€ ua6hikół Bie!! pn. sKY TowER RLN Ęą łlkoźy§iywee zgodnie
zł ullmi ólGślolyni w uśasie z dnig 29 sierlnia l9? r o @hrcnie da.ych osboĘch
(t€t§ jednolily Dz, U, z 2002 r, Nr ]0l poz,926, AdninistraloEn daych osobowych j6t

3, Pźelwarzmie danych, o llórych mowa ł u9Ępie t niniejsże8o paRcżĄ w eiqzku
z udziałem w Biegu pn. sKY TowER RLN obejńuje irłł pubIitncj9 lnicńa i nżwiska
uczśnrika łru z nazłg niej$owości. v Llótj eieśztuje , w kaźdy sposóĄ w j,ki
pDbliłowy lub rozpoMEhnifuy będżi€ pfujell
4. Uce§nik na prawo wBlądu do smicb .bnych osoboqry€h orź ich poprawiaia.
5, Pod.oi€ dóych o$boł}ch ore slraż i. ż8ody na icb pirtwanie jest dobrcwolne.
lĘ ich Di€podaie llb bńt zgody na ich pź€lwezmie Di.nor]iPia udziaj w BieEu pn.

X. POSTEPOWANIE RDKLAMACYJNE

'. 
R€tlmaćje dotyczące spEw niąanych z Biegiń pn, sKY To\ĘR Rt N Mleży

skladć @ piśmic we z uAadnienid do oĘ6ialoia n adEs: wMławśti Klub
Bićgaaa P]AST, ul. l,J,Paddwski€Bo 35,51_612 Wroclaw z dopigkiem "Bier p., sKv

.rli';"r



TowER Rl]N , Rełlanacja'-. w teminie 7 (siedniu) dni od daty P%promdżenia biegu _

hezpośr€dnio lub lislem pol*onym (d€cyduje daia slemPla p.€źowe8o),

'. 
R.tlmfuj. pź6lane pó UPlyvie teminu ólEślonego w u§ępie l ninjej9.go !ńńgrafu

3. Reklanrcjć dolycz4ce Biesu pn, sKY TowER RuN oĘdiator ożpaĘleć Ę.tżie
v tminie 30 (tźydzi€,fu) dni od dnia ich otrzymeia,
a, Derzjo (ĘanizaloB w sp!.Pie Etlamcji doly.zących Biąu p.- sKY TowER RUN

xl. FosTANowrENLĄ KoŃcowE

1. wgys|kict !źćśtiiltów BiegU pn, siiY TowER Rt-N obowiązuj€ niliejsżt rc8lImń,
2. Każdy !*stnik biegu jest zobowiązny do Mieg@ąia omn sl,rtowego z pfud!. w
Widoca}m ńiej$\ pod grcźĘ łdry dyskwlifir.cji.
!. or€eiztor apewid dóńZą opiekę ńedycdą na aie i ńecie biegu, obsługs nedycda

Ędżi. dc|ępm m 20ł}T, 30_t}T, 4Grrn pięlże oEż na be€i€ biegu,
ł. oĘeiż*or żapevnia pźebieElnic,
5. olgeizatd zapeMia dcpozrt,
ó. o,edidn, n,e odpo| uda /a P*) /rglb,ode s ba}cć bplź},
7. olgźniżtd zdmeca sobie prawo od§olmia imrrczy bśz podaw.nia pizyczyn,
8. viąż?€s i oslltecfu i.lerpElacj! nini.jsżego BsulMińu ńal.ł do o€&iżabra,
9. v spiawch ni€objęry€h E8llmin€m roAt.ryga oĘlniator
r0. vlaściciel nie ponosi odpoMedzialności zo dzialania lub ai€chmia or8aliztom jak

róMieź ni€ ponosi odpowiedziaIności wobec Uz€stnitów Bi€8! zo jałtkolMe* sz}ody
oebowe lub najątkowe

l l. Bieg odbędzić śię bćż welęd! m pógodę.
lż, Ucześnicy pu yj.żrlżjq e wlŃ, ko§żl.
13. l.ontakt do orgmizato.a , tel, ó0] 358 75?

Bl.g! p!, s}xfqłśJRD
KIEROWNIX

d!. zrbepi€.nIr tJgigty.zb.go

"*oĄ'-wojci..n s}n.r,la

D,

. \,",^ )l


