VII BIEG NA SZCZYT RONDO 1
REGULAMIN RYWALIZACJI „STRAŻACKIE SCHODY”
1. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja aktywnych form treningu z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych;
- współzawodnictwo ratownicze;
- przedstawienie trudności w realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wysokich i
wysokościowych;
- podnoszenie sprawności poprzez rywalizację sportową;
- integracja środowiska ratowniczego na płaszczyźnie problematyki ratowniczej;
- promocja państwowej i ochotniczej służby ratowniczej w kraju;
- sprawdzenie wyszkolenia pożarniczego;
- sprawdzenie sprawności fizycznej podczas długotrwałego wysiłku.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest: Sport Evolution – Pawelec i Spółka Sp.J.
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 11 marca 2017 r. na terenie biurowca RONDO 1 w Warszawie, przy Rondo
ONZ 1.
5. KLASYFIKACJE STRAŻAKÓW
Czynnikiem decydującym o zajętym miejscu będzie czas mierzony od startu do przekroczenia linii
mety przez ostatniego ratownika roty specjalistycznej.
6. KATEGORIE
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
I – OPEN mężczyzn
II – PSP
III – PSP >75 (suma wieku ratowników 75 lat i powyżej)
IV – OSP
V – OPEN kobiet
VI – MIX (drużyna w składzie kobieta + mężczyzna)
7. NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wymienionych w pkt 6.

Zasady uczestnictwa.
I. W zawodach udział mogą wziąć strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy:
1. Wniosą opłatę za uczestnictwo w zawodach w wysokości 80 zł za drużynę na poniższe konto:
Sport Evolution - Pawelec i Spółka Sp.j.,
Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 31A/28,
05-515 Nowa Iwiczna, mBank,
nr konta: 07 1140 2017 0000 4502 1298 6834
z dopiskiem: Strażacy Rondo 1 – opłata startowa za .... (imiona i nazwiska zawodników, nazwa drużyny).
Wpłaty powinny być dokonywane w całości w wysokości 80 zł. Pojedyncze wpłaty za indywidualnych
zawodników nie będą uwzględniane. Organizator ustala limit uczestników na 60 dwuosobowych drużyn.
2. Przedstawią przed biegiem zaświadczenie z okresowych badań lekarskich lub podpiszą stosowne
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach.
3. Zarejestrują drużynę, wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.biegnaszczyt.pl.
4. Ponadto, strażaków obowiązują wszystkie pozostałe zasady organizatora dostępne na stronie
internetowej www.biegnaszczyt.pl.
II. Umundurowanie
1. W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe:
- spodnie + kurtka (w przypadku odpinanej podpinki musi ona być dopięta do kurtki/spodni),
- buty bojowe certyfikowane do działań ratowniczo-gaśniczych,
- hełm strażacki certyfikowany do działań ratowniczo-gaśniczych,
- rękawice dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (dopuszczalne są rękawice do działań
technicznych),
- aparaty powietrzne i maski – drużyny zapewniają we własnym zakresie (aparat nadciśnieniowy z butlą min.
6l, 300 bar – wymagana aktualna karta ważności (ksero) do wglądu w biurze zawodów.
III. Opis konkurencji
1. Konkurencja polega na pokonaniu w jak najszybszym czasie 836 schodów prowadzących na 37. piętro
biurowca Rondo 1.
2. Zawodnicy startują w drużynach dwuosobowych.
3. Drużyna osiąga gotowość startową po pozytywnym wyniku odprawy technicznej w momencie założenia
aparatów powietrznych i masek (oddychanie z aparatu) oraz założeniu chipów.
4. Po sygnale sędziego startowego, zawodnicy udają się na klatkę schodową, gdzie mają do pokonania 836
schodów (38 pięter), prowadzących do mety.
5. Zawodnicy startują wg ustalonej wcześniej przez Organizatora kolejności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania zawodów do wymagań organizacyjnych i technicznych.
IV. Dyskwalifikacja:
1. Niestawienie się na linii startu.
2. W przypadku, gdy drużyna na linii startu nie będzie w pełni umundurowana.
3. Nieprzestrzeganie zasady oddychania z aparatu.
4. Nieukończenie konkurencji przez wszystkich zawodników danej drużyny.
5. W przypadku, gdy odległość między ratownikami wyniesie więcej niż 2 biegi klatki schodowej.
6. Stosowanie powietrza w butlach z zawartością tlenu powyżej 22% i innych niż naturalna mieszanka
powietrza.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133
poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Na Szczyt
Rondo 1 jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych
czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w
Biegu Na Szczyt Rondo 1. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Biegu Na Szczyt Rondo 1 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883
z późn. zm.).
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Na Szczyt Rondo 1, obejmuje także
publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu
zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

