
 
REGULAMIN BIEGU 

GLOBITEL TOWER RUN 
I Łódzkie Zawody Towerrunningowe 

I.CELE  
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
2. Upowszechnianie towerrunningu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych. 
3. Dobra, amatorska zabawa. 
4. Promocja miasta i regionu łódzkiego. 
  
II. ORGANIZATORZY:  
1. Globitel Sp. z o.o., ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 
 
IIa WYKONAWCA  
 
1. TIME4S Radosław Sekieta, ul.Ciasna 4m1 93-547 Łódź, biuro@time4s.pl 
 
III.TERMIN i MIEJSCE: 
1. Bieg odbędzie się – 12 czerwca o godz. 14:00. 
2. Rozpoczęcie biegu – godz.14.00.  
3. Miejsce: budynek Orion Bussines Tower, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź. 
  
IV. DYSTANS  
1. Uczestnicy będą mieli do pokonania 14 pięter schodów budynku Orion Bussines Tower. 
  
V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 1.W biegu może uczestniczyd do 150 zawodników, decyduje kolejnośd zgłoszeo.  

I. Warunkiem uczestnictwa jest:  
1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w biegu na stronie internetowej biegu: www.time4s.pl nie później niż do dnia 
10.06.2022 r.  
2. Potwierdzenie rejestracji uczestnika przez platformę zapisów  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-
mailowy wskazany przez uczestnika  
3. Po potwierdzeniu rejestracji - dokonanie przez uczestnika opłaty startowej w wysokości 55,00 ZŁ na numer 
rachunku wskazany na stronie rejestracyjnej.  
4. Ukooczenie przez uczestnika 18 lat (nie później niż w dacie biegu)  
5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów dnia 12.06.2022 r.  
w godz. 11:00-13:30 
W dniu pracy biura zawodów będą przestrzegane aktualne zasady i ograniczenia  związane z pandemia 
obowiązujące w Polsce. 
6. W dniu 12 czerwca 2022 r. (w dniu startu) będzie można tylko odebrad numer startowy/pakiet a nie zapisywad 
się. 
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadad dokument tożsamości. 
8. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób 
wyrażających zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialnośd.  
9. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 
udziału w biegu.  
10. Wszyscy uczestnicy Biegu Globitel Tower Run, zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności,  
a także stosowania się do poleceo osób z obsługi technicznej biegu.  
11. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu 
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały 
materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia 
dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności 
do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechnienia w Internecie oraz druku.  
13. Zgłoszenie do udziału w biegu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 
 



VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:          
1. Zgłoszenia elektroniczne do biegu: „Globitel Tower Run” będą przyjmowane do dnia 10.06.2022 r. roku 
poprzez stronę: www.time4s.pl 
2. Opłata startowa wynosi 55,00 ZŁ 
4. Podczas biegu będzie prowadzony profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu.  
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników odbywa się za pomocą systemu chipów. 
6. Wpłata za zawody odbywa się na konto wykonawcy firmy TIME4S Radosław Sekieta ul Ciasna 4m1 93-547 
Łódź.  
7. Wykonawca obsługuje jedynie płatności dla organizatora poprzez udostępnienie bramki płatniczej. 
W przypadku problemów z płatnością można dokonad wpłaty tradycyjnym przelewem na konto: 

 
 

05 1140 2004 0000 3802 7585 3040  
TIME4S Radosław Sekieta, 93-547 Łódź, ul.Ciasna 4m1  

 

z dopiskiem GLOBITEL TOWER RUN oraz podaniem imienia i nazwiska  
8. Wszelkie niejasności lub problemy z rejestracją (dotyczy również płatności) prosimy zgłaszad drogą mailową 
do wykonawcy biuro@time4s.pl 
 
VII KLASYFIKACJE  
1. Prowadzona będzie klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn.  
2. Klasyfikacja Strażak 

 a) warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji Strażak jest: 
- okazanie ważnej legitymacji służbowej lub zaświadczenia z jednostki SP 
- wymagany strój: umundurowanie bojowe - buty specjalne, ubranie specjalne, rękawice specjalne, 
hełm, aparat ochronny dróg oddechowych, maska 
3. Klasyfikacja Strażak jest uwzględniana w klasyfikacji Open 
4. Klasyfikacja generalna - warunkiem jest uczestnictwo w trzech edycjach biegu po schodach Globitel 
Tower Run. 
    W tej klasyfikacji nagrodzone będą 3 miejsca K i M z sumą najlepszych czasów z trzech edycji biegów 
Globitel Tower Run 
5. Klasyfikacja generalna nie uwzględnia klasyfikacji Strażak 
 
VIII. NAGRODY:  

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukooczą bieg otrzymują medale, oraz „Dyplom Ukooczenia Biegu” 
2. Nagrodzone będą miejsca 1-3 mężczyzn i 1-3 kobiet. 
3. Organizator dopuszcza możliwośd nagród specjalnych. 

 
IX. Sprawy organizacyjne  
1. Organizator zapewnia przebieralnię i depozyt. 
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. (Decyzje obsługi medycznej dotyczące 
kontynuowania/udziału w biegu przez zawodnika, któremu została udzielona pomoc są ostateczne  
i niepodważalne) 
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania biegu.  
4. Na obiekcie – Orion Bussines Tower - mogą przebywad tylko zawodnicy biorący udział w danym biegu – kibice 
zobowiązani są do zajęcia miejsc na terenie wokół budynku Orion Bussines Tower.  
5. Zaleca się obserwację komunikatów dotyczących aktualnego stanu sanitarnego i dostosowanie się do 

obowiązujących aktualnych przepisów: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-
ograniczenia  
6. Podczas imprezy organizator zapewnia zawodnikom wodę mineralną oraz owoc. 
 
X. Postanowienia koocowe  
1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  
2. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 
 i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  



3. Uczestnik rejestrując się do biegu „Globitel Tower Run” przyjmuje do wiadomości, że udział  
w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwośd odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód  
i strat o charakterze majątkowym.  
4. Uczestnik biegu „Globitel Tower Run” przyjmuje do wiadomości, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator 
oraz osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem  
i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeo, poniesienia śmierci lub 
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpid w związku z uczestnictwem w 
wydarzeniu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialnośd i ponosi związane z tym ryzyko. 
6. Uczestnik imprezy „Globitel Tower Run” oświadcza, że ponosi odpowiedzialnośd cywilną i prawną za wszystkie 
wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.  
7. Uczestnik imprezy „Globitel Tower Run” oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.  
8. Uczestnik imprezy „Globitel Tower Run” oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegad 
zarządzeo służb porządkowych” oraz warunków regulaminu.  
9. Uczestnik imprezy: „Globitel Tower Run” oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo  
w zawodach sportowych.  
10. Uczestnik imprezy: „Globitel Tower Run” wyraża zgodę na publikację zdjęd z imprezy ze swoim wizerunkiem 
w szczególności w Internecie.  
11. Uczestnik imprezy: „Globitel Tower Run” swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił 
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego 
interpretacji.  
13. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  
14. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.  
15. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do paostwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegad zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu.  
16. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit 
b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz 
art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 
osoby, której dane dotyczą.  
17. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych,  
d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci 
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Uczestnikom przysługuje również 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez 
Administratora. Realizacja uprawnieo, o których mowa powyżej może odbywad się poprzez pisemne wskazanie 
swoich żądao przesłane na adres Administratora.  
18. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w 
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo 
opublikowad imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której 
zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu 
rozgrywania biegu.  
19. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 
 
XI. PRZEBIEG BIEGU  



Start biegu zaplanowany jest na godzinę 14:00.  
Zawodnicy startują kolejno po sobie w odstępach 15-60 sekund w kolejności zgodnej z numerem startowym. 
 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Organizator ma prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.  
2. W przypadku odwołania zawodów, Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty. 
3. Na zawodach będą obowiązywały obostrzenia epidemiczne obowiązujące w dniu imprezy na terenie Polski. 
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników, kibiców i osób towarzyszących środków 
odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolnośd fizyczną oraz alkoholu.  
5. W przypadku odwołania, Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty. 
6. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą 
wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji. 
7. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji. 
9. Kontakt z Organizatorem: globiteltowerrun@globitel.pl 
 


