REGULAMIN IMPREZY
„TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE FOR BUSINESS”
(dalej: Regulamin)
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą „Torus
Triathlon in da House for Business 2018” (dalej: Impreza) oraz informacje organizacyjne
dotyczące Imprezy.
I.

Organizator.

1.

Organizatorem Imprezy jest spółka Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000315222, posiadająca
numer identyfikacji podatkowej NIP: 957-08-29-421, REGON 192747394, (dalej:
Organizator).
We wszelkich sprawach związanych z Imprezą należy się kontaktować z Organizatorem
mailowo pod następującym adresem: nmanuszewska@torus.pl lub telefonicznie:
601975441

2.

II.

Cel.

1.

Celem Imprezy jest propagowanie idei równowagi pomiędzy życiem zawodowym
i prywatnym (tzw. work - lilfe balance), integracji środowiska biznesowego,
pracowniczego i wzmocnienie pracy zespołowej.
Ponadto celem Imprezy jest upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy
ruchu, również w okresie jesienno – zimowym.
Impreza ma również cel charytatywny i środki zebrane w związku z organizacją Imprezy
będą przekazane na rzecz fundacji „Hospicjum Pomorze Dzieciom” z siedzibą
w Gdańsku (80-416), przy ul. Józefa Hallera 140, wpisanej do rejestru stowarzyszeń
oraz rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000523966, posiadającej numer NIP:
5833170734, Regon: 222163670, posiadającej status organizacji pożytku publicznego
(dalej: Fundacja).

2.
3.

III. Podstawowe założenia Imprezy.
1.

Zasadniczym elementem Imprezy będzie przeprowadzenie zawodów triathlonowych
na dystansie „Sprint”, tj. 0,75 km pływania, 20 km jazdy na rowerze, 5 km biegu (dalej:
Zawody). Po przeprowadzeniu Zawodów, w ramach Imprezy, Organizator przewiduje
przeprowadzenie oficjalnej ceremonii wręczenia nagród wraz z imprezą towarzyszącą.
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2.
3.

4.

Zawody zostaną przeprowadzone w formule drużynowych sztafet.
Impreza oraz Zawody mają charakter zamknięty, co oznacza, że Organizator przewiduje
zaproszenie do udziału wyłącznie wybranych podmiotów, którym będzie przysługiwało
prawo zgłoszenia do udziału w Zawodach uczestników wyłącznie z grona swoich
pracowników (w tym osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne).
Szczegółowe zasady zgłaszania udziału oraz warunki uczestnictwa w Imprezie zostaną
wskazane w dalszej części Regulaminu.
Warunkiem udziału w Imprezie jest wpłata wpisowego w wysokości 1.600 zł netto (dalej:
Wpisowe) za jedną drużynę sztafetową. Wszystkie wpłaty tytułem Wpisowego będą
dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji wskazany w pkt VI.4
niniejszego Regulaminu. Wpisowe nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na inne
świadczenia. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przez Fundację lub zawarcia
indywidualnej umowy darowizny z Fundacją – w takim przypadku Organizator przekaże
niezbędne dane oraz projekt umowy.

IV. Termin, miejsce oraz ramowy program Imprezy.
1.
2.
3.

4.

5.

Impreza odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. Terminy na dokonanie zgłoszeń oraz
wpłat Wpisowego wskazane są w pkt VI.6 niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Imprezy w przypadku zajścia
wyjątkowych okoliczności, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.
Impreza odbędzie się na terenie kompleksu biurowego Alchemia, na powierzchniach
Aquastacji i Sportstacji, adres: al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk. W tym miejscu
zorganizowane zostanie również stanowisko obsługi Imprezy (dalej: Biuro Zawodów).
Szczegółowy program Imprezy oraz Zawodów, jak również program i przebieg trasy
Zawodów i pakiet informacji organizacyjno-technicznych zostanie przekazany
Uczestnikom przed dniem Zawodów, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzania w nich zmian.
Listy startowe Zawodów ze wskazaniem godzin startów zostaną ustalone przez
Organizatora po upływie ostatecznego terminu na zgłoszenia, o którym mowa w pkt VI.6
Regulaminu, a jeszcze przed dniem Zawodów. Informacja o listach startowych zostanie
przesłana do zgłoszonych Uczestników za pośrednictwem korespondencji mailowej oraz
zostanie zamieszczona na stronie internetowej stronie internetowej www.torus.pl w
zakładce TTIDH. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w listach
startowych do dnia 28.02.2018 r..

V. Drużyny. Uczestnicy.
1.

2.

3.

Każdy z zaproszonych przez Organizatora podmiotów będzie miał prawo zgłoszenia
jednej drużyny sztafetowej składającej się wyłącznie z pracowników (w tym osób
zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne) danego podmiotu (dalej: Drużyna).
Obowiązuje limit zgłaszanych do startu w Zawodach Drużyn w wysokości 60
(sześćdziesiąt). Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia
limitu lub dopuszczenia więcej niż jednej Drużyny z jednej firmy.
Drużyna może składać się z minimum 3 (trzy) osób, a maksymalnie 5 (pięć) osób, przy
czym 3 (trzy) osoby będą uprawnione do startu w Zawodach jako pływak, rowerzysta i
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4.
5.
6.

7.

biegacz (dalej: Zawodnicy), a 2 (dwa) osoby będą mogły pełnić funkcję trenera lub
motywatora (dalej łącznie: Uczestnicy).
Wśród Zawodników jednej Drużyny (tj. osób startujących w Zawodach jako pływak,
rowerzysta i biegacz) musi być minimum jedna kobieta.
Wszyscy Uczestnicy muszą być pełnoletni.
Warunkiem udziału w Zawodach jest podpisanie przez każdego z Uczestników
najpóźniej w dniu odbioru pakietu startowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu (dalej: Oświadczenie). W przypadku niezłożenia Oświadczenia,
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Uczestnika do startu w
Zawodach.
Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego Drużyny najpóźniej na 3
dni roboczych przed dniem Zawodów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów
wskazanych w Regulaminie. W pozostałych przypadkach, Organizator dopuszcza
zmianę wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

VI. Zgłoszenia.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Każdy z zaproszonych przez Organizatora podmiotów otrzyma indywidualny kod, który
jest przeznaczony do rejestracji i zgłoszenia Zawodników w oficjalnym systemie
rejestracyjnym Zawodów na stronie internetowej https://zapisy.sts-timing.pl/237/.
Rejestracja Drużyny odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów, o której mowa w ust. 1 powyżej.
W formularzu należy wskazać: (i) dane wszystkich trzech Zawodników oraz (ii)
informację, czy Drużyna będzie startować na własnym rowerze (dostarczonym do Biura
Zawodów na zasadach wskazanych w pkt VII.5 Regulaminu) czy będzie chciała
skorzystać z rowerów przygotowanych przez Organizatora. Opcjonalnie będzie można
wskazać również dane dodatkowych członków Drużyny, tj. trenera i motywatora.
Zgłoszeni Uczestnicy muszą spełniać wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie, tj. w
szczególności być pracownikiem danego podmiotu.
W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji, Drużyna
musi uiścić Wpisowe bądź za pośrednictwem platformy obsługującej przelewy, bądź
przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 33 1090 1098 0000
0001 2428 2268. Data wpłaty Wpisowego na rachunek bankowy Fundacji decyduje o
terminie dokonania oficjalnego zgłoszenia.
Po dokonaniu rejestracji oraz wpłaceniu Wpisowego Drużyna zostaje oficjalnie wpisana
na listę startową Zawodów. Brak wpłaty Wpisowego w terminie, o którym mowa w ust. 4
powyżej powoduje anulowanie zgłoszenia Drużyny.
Ostateczny termin na dokonanie zgłoszeń Drużyn oraz dokonanie wpłat Wpisowego
upływa dnia 10 lutego 2018 r.
Warunkiem dokonania rejestracji Drużyny (poza opłatą Wpisowego) jest akceptacja
niniejszego Regulaminu.

VII. Zawody – zasady przeprowadzenia oraz podstawowe informacje organizacyjne.
1.

Rejestracja i pakiety startowe.
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2.

3.

4.

a) Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów w dniu 28 lutego
2018 r. od godziny 12.00 do godziny 20.30, z zastrzeżeniem pkt b) poniżej.
b) Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu startowego w dniu Zawodów, tj.
1 marca 2018 r., jednakże nie później niż do godziny 11.00, wyłącznie w przypadku,
gdy Drużyna jest spoza Trójmiasta, a jej start jest zaplanowany po godzinie 13.00
oraz pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi takiej konieczności.
Możliwość ta nie dotyczy osób startujących na własnych rowerach, które muszą
dostarczyć rower oraz odebrać pakiet startowy w terminie, o którym mowa w pkt
VII.5 Regulaminu
c) Każdy z uczestników musi odebrać pakiet startowy osobiście. Najpóźniej przy
odbiorze pakietu startowego każdy Zawodnik oraz członek Drużyny zobowiązany
będzie do podpisania deklaracji uczestnictwa w Imprezie – Oświadczenia, według
Załącznika nr 1 do Umowy. Podpisanie Oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia
do startu w Zawodach.
d) Każdy Zawodnik oraz pozostali członkowie Drużyny zobowiązani są posiadać
dokument tożsamości i okazać go przy rejestracji w Biurze Zawodów oraz w dniu
Zawodów.
Organizacja i bezpieczeństwo.
a) W trakcie Zawodów każdy Zawodnik musi mieć swój numer startowy przymocowany
w widocznym miejscu, zgodnie z instrukcjami Organizatora. Zawodnicy nie mogą
wymieniać się numerami startowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia osób przebywających na terenie Zawodów bez przypiętego numeru.
b) Organizator obok pakietów startowych zapewnia również produkty energetyczne,
owoce, wodę mineralną, a po zakończonym starcie posiłek regeneracyjny
wydawany na podstawie otrzymanego przez Zawodnika vouchera.
c) W trakcie Zawodów Zawodnicy będą mieli dostęp do podstawowej opieki medycznej.
d) Organizator zapewni Uczestnikom Imprezy możliwość przebrania się i przechowania
rzeczy.
e) Organizator nie zapewnia strojów sportowych, które leżą wyłącznie w gestii
Uczestników.
f) W trakcie Zawodów Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń
Organizatora i jego przedstawicieli dotyczących bezpieczeństwa.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania startu w Zawodach, w
tym usunięcia Uczestnika, jeżeli istnieje zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa Uczestnika, pozostałych Uczestników Zawodów lub innych osób, a
także dla mienia lub jeżeli Uczestnik nie stosuje się do zaleceń Organizatora.
h) Uczestnicy Imprezy, którzy zostaną zgłoszeni w terminie, o którym mowa w pkt VI.6,
będą objęci ubezpieczeniem NNW.
Start Zawodów.
a) Zawody rozpoczną się zgodnie z harmonogramem i listą startową ustaloną zgodnie z
pkt IV.5 Regulaminu, o których Organizator poinformuje Uczestników.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do startu Drużyny, która nie
stawi się na wyznaczoną godzinę.
Pływanie.
a) Konkurencja odbywa się na dystansie 0,75 km w basenie o długości 25 m.
b) Na jednym torze startować będzie dwóch Zawodników.
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Zawodnicy mogą pokonać dystans dowolną techniką pływania.
Zawodnik startować będzie z brzegu basenu. Obowiązuje zakaz skakania.
Zawodnik nie może pływać w piance. Zawodnik musi mieć czepek.
Pomiar odległości i czasu pływania mierzony jest przez sędziów wolontariuszy.
Po przepłynięciu dystansu, Zawodnik będzie musiał przekazać zmianę kolejnemu
Zawodnikowi w Drużynie. Po wyjściu z basenu Zawodnik będzie musiał pokonać
dystans do strefy zmian w obuwiu sportowym. Zakazane jest poruszanie się w
klapkach lub bez obuwia.
Rower.
a) Konkurencja odbywa się na dystansie 20 km na rowerze dostarczonym przez
Zawodnika, który zamontowany zostanie na specjalnym trenażerze typu „Wahoo
Kickr”.
b) Rower musi posiadać kasetę z minimum 7 zębatkami. Obsługiwane kasety to:
7,8,9,10 i 11-rzędowe. Kasety zamontowane na trenażerach noszą minimalne ślady
użytkowania, a ich stan jest niemalże idealny.
c) Wszystkie trenażery posiadają wbudowany pomiar mocy. Trasa oraz obciążenie
będzie jednakowe dla każdego Zawodnika.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan napędu oraz ustawienia przerzutek
w rowerach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za płynną zmianę
przełożeń.
e) Rower powinien zostać dostarczony przez Zawodnika do Biura Zawodów w środę, 28
lutego 2018 r. w godzinach 12:00 - 20:30. Organizator wyklucza możliwość
wprowadzenia roweru na teren Zawodów (strefa zmian) w dniu Zawodów.
f) Tylne koło musi zostać zdemontowane przed oddaniem roweru obsłudze w Biurze
Zawodów.
g) Obsługa Zawodów (3athlete) zamontuje rower na trenażer.
h) Rower Zawodnika zostanie ustawiony na trenażer w wyznaczonym wcześniej
miejscu, z numerem Zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do oklejenia roweru
numerem zawodnika, który otrzyma od Organizatora Zawodów.
i) Rowery dostarczone do Biura Zawodów przechowywane będą do godziny startu
w pomieszczeniu, którego wejście objęte jest monitoringiem CCTV oraz ochroną
personalną.
j) Do pomiaru czasu zostanie użyty specjalny program sterujący trenażerami Perf PRO.
k) Postanowienia pkt a)-d), g), j) mają odpowiednie zastosowanie do rowerów, które
zapewnia Organizator.
Bieg.
a) Konkurencja odbywa się na dystansie 5 km na bieżniach.
b) Zawodnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe, standardowo dopuszczalne
do uprawiania tego typu sportu.
c) Elektroniczny pomiar czasu i dystansu na bieżniach koordynowany będzie przez
nadzór sędziów wolontariuszy.
Pomiar czasu i klasyfikacja.
a) Każdą Drużynę obowiązuje limit na pokonanie całego dystansu Zawodów, który
wynosi 1 godzina 30 minut.
b) Pomiar całkowitego czasu Drużyny wykonywany będzie przy użyciu systemu STS
Timing.
c)
d)
e)
f)
g)

5.

6.

7.
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c) Międzyczasy dla poszczególnych konkurencji i Zawodników będą mierzone na
zasadach wskazanych w ust. 4 pkt f), ust. 5 pkt j) i ust. 6 pkt c), tj. dla pływania
przez sędziów – wolontariuszy, dla rowerów przez oprogramowanie trenażerów, a
dla biegania przez sędziów wolontariuszy przy użyciu oprogramowania bieżni.
d) W oparciu o dokonane pomiary czasu Organizator przygotuje klasyfikację Drużyn.
8. Wyniki Zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.torus.pl w zakładce
TTIDH.
9. Postępowanie reklamacyjne.
Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące Zawodów, w tym klasyfikacji i
wyników mogą być zgłaszane wyłącznie w dniu Zawodów, najpóźniej do godziny 19.00.
Reklamacje nie mogą dotyczyć stanu rowerów zapewnianych przez Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godzin pracy Biura
Zawodów, o czym będzie na bieżąco informował Uczestników.
VIII. Nagrody.
1.
2.
3.

Trzy najlepsze Drużyny, które osiągnęły najlepsze czasy otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone po zakończeniu Zawodów, w dniu Imprezy.
Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych.

IX. Postanowienia końcowe.
1.
2.
3.

Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników w formie korespondencji mailowej.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.
Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Imprezy “Torus Triathlon in da House for Business 2018”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Ja, ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, PESEL lub seria i nr dowodu tożsamości)
(„Uczestnik”), niniejszym:
1. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności
prawnych;
2. Wyrażam zgodę na udział w Imprezie oraz zawodach triathlonowych „Torus Triathlon
in da House for Business 2018” („Zawody”) organizowanych przez Torus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, aleja Grunwaldzka 415,
80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000315222 („Organizator”);
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprezy i akceptuję jego treść
oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa w Imprezie oraz Zawodach;
4. Zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od
Organizatora i jego przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych i
ratowniczych;
5. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora;
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora (jako
administratora danych) moich danych osobowych przekazanych w trakcie
internetowego zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach w zakresie imienia i nazwiska,
stanowiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru dokumentu
tożsamości, numeru koszulki, przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że: (i) podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji Zawodów, (ii)
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawienia,
modyfikowania lub usunięcia, (iii) na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo do wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych
osobowych oraz (iv) Organizator może przekazywać dane osobowe partnerom
Zawodów, ubezpieczycielowi i innym podmiotom w zakresie, w jakim będzie to
niezbędne do organizacji Zawodów;
7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym za pośrednictwem
korespondencji mailowej oraz telefonicznie) od Organizatora dotyczących Imprezy
oraz Zawodów;
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w materiałach
promocyjnych i przekazach medialnych (w tym w mediach społecznościowych)
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mojego wizerunku w związku z
przeprowadzenia Zawodów i Imprezy.

prowadzeniem

fotorelacji,

wideorelacji

z

Ponadto oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1. nie istnieją żadne przeciwskazania lub okoliczności zdrowotne uniemożliwiające lub
ograniczające zdolność do udziału w Zawodach, w szczególności nie znajduję się
w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków,
środków psychotropowych, stymulujących);
2. uczestnictwo w Zawodach jest całkowicie dobrowolne, wymaga oceny własnych
umiejętności oraz sprawności fizycznej oraz odbywa się na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność, przy uwzględnieniu ryzyka urazów i kontuzji wynikającego
z uprawiania sportu;
3. Zawody to wydarzenie sportowe, z którym nieodłącznie związane jest ryzyko urazów i
kontuzji (w tym otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań) i pomimo dołożenia przez
Organizatora staranności przy zabezpieczeniu Imprezy i zagwarantowaniu
bezpieczeństwa uczestników Zawodów, każdy uczestnik zobowiązany jest do
zachowania ostrożności i dbałości o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
pozostałych uczestników;
4. w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie będę wnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, jego współpracowników,
partnerów i wolontariuszy pracujących podczas Zawodów. Niniejszym zwalniam
Organizatora, jego współpracowników, partnerów wolontariuszy z wszelkiej
odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim
uczestnictwem w Zawodach lub Imprezie;
5. ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody
wyrządzone przeze mnie komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim
uczestnictwem w Zawodach lub Imprezie.

Potwierdzam i oświadczam, że podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne
z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia
mojego bezpieczeństwa podczas Zawodów, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.

Gdańsk, dnia _________________

____________________________
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