
 

 

 
 

REGULAMIN JURA TORTURA – OLSZTYŃSKI BIEG EKSTREMALNY 
 
 
 
1. Organizatorzy 
 
- Stowarzyszenie Atelier Sportu 

- Gmina Olsztyn 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 

 
2. Termin i miejsce 
 
2 czerwca 2019 r. (biuro zawodów - godz. 9.00) - Błonia pod Spichlerzem w Olsztynie 
 
I tura - godz. 10.30 
 
II tura - godz. 11.15 
 
3. Cele 
 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
 Promocja Gminy Olsztyn
 Integracja środowiska biegaczy
 Integracja społeczności lokalnej

 

4. Trasa 
 

 Dystans ok. 4 km
 Nawierzchnia dukty leśne, piach, łąka, skały, rowy, kamienie


 Na trasie będą znajdowały się przeszkody. Charakterystyka przeszkód będzie dostępna na 

stronie organizatora i w biurze zawodów nie później jak na tydzień przed datą rozpoczęcia 
imprezy.

 Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, góry, drzewa 

 
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw konnych, 
pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem 

 

 

5. Uczestnictwo 
 

 Uprawnione do startu w zawodach są wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. takie, które najpóźniej 
w dniu poprzedzającym zawody ukończyły 18. rok życia


 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095)


 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze 

zawodów w dniu 07.06.2020


 Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 
organizatorów i służb porządkowych

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne



 

 

 Wyniki końcowe dostępne będą na stronie organizatora


 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych


6. Zgłoszenia 
 

 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie


https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/marszobieg-olsztyn--jura-tortura-2020 
 

do dnia 03.06.2020
 Limit startujących wynosi  100 osób (dwa biegi po 50 osób)


 Opłaty startowe:

- dla zgłaszających się do 03.04.2020 - 50zł  
- dla zgłaszających się do 03.05.2020 - 70zł  
- dla zgłaszających się do 03.06.2020 - 100zł 

 

 Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed 
biegiem, czy jest umieszczony na liście startowej


 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: medal, koszulkę, posiłek regeneracyjny, napój 
izotoniczny. 
 

7.    Program zawodów 
 

08.00 – 10.00 - Biuro zawodów - błonia pod Spichlerzem 
 

10.30 - start Jura Tortura I tura 
 

11.15 - start Jura Tortura II tura 
 

12.00 - start Marszobiegu 
 

13.15 - dekoracja Jura Tortura 
 

13.30 - dekoracja zwycięzców w Marszobiegu 
 
 

8.    Klasyfikacja 
 

Open Kobiety i Mężczyźni 
 

LISTA NAGRÓD W JURA TORTURA 
 

Lista nagród zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/marszobieg-olsztyn--jura-tortura-2020


 

 

9.    Prawo startu 
 

Uprawnione do startu w zawodach są wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. takie, które 
najpóźniej w dniu poprzedzającym zawody ukończyły 18. rok życia.) 
 

Postanowienia końcowe: 
 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
 Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
 Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi


 Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę 

zostaną zdyskwalifikowani


 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w 
biegu decyzją organizatora

 Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych


 Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na 
własną odpowiedzialność

 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

 
 

 

10.   Bezpieczeństwo 
 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie 
biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie 
urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem. 
 
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 

drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom 

kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje 

wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 
odpowiedzialność. 
 
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, 
którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub 
opieki w innym zakresie. 
 
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach korkach lub 
butach z kolcami. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w 
stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym 
bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą 
 
zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i 
partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu 
wpisowego. 
 

11.    Zasady ogólne 
 



 

 

Poniższe zasady obowiązują wszystkich Uczestników Zawodów - zostały ustalone dla 

bezpieczeństwa Uczestników oraz zapewnienia sprawnego przebiegu imprezy. Prosimy o zapoznanie 

się z nimi przed wzięciem udziału w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z niezapoznaniem się Uczestnika z poniższymi 

zasadami. Część postanowień niniejszego regulaminu ma charakter ocenny. W razie sporu, co do 

rozumienia poszczególnych zapisów, rozstrzygające jest zdanie sędziów Zawodów. Organizator ma 

prawo odwołać Zawody lub zmienić ich termin, w tym także godziny startu, w każdym czasie, jeśli ich 

przeprowadzenie w zaplanowanym terminie stanie się niemożliwe z przyczyn od Organizatora 

niezależnych - w tym przede wszystkim ze względu na warunki pogodowe, wiążące Organizatora 

decyzje organów administracji rządowej lub samorządowej, a także inne zdarzenia, których nie dało 

się przewidzieć. 
 

JURA TORTURA to wydarzenie sportowe nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem 
jest wysiłek fizyczny i rywalizacja. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność 
fizyczną, determinację, siłę i odporność psychiczną uczestników. 
 

Udział w biegu JURA TORTURA niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych 

obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w JURA 

TORTURA jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować 

każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w zawodach następuje z własnej, 

nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane 

w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji 

uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, 

przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam 

decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w 

wydarzeniu lub jego części. 
 
 

12. Ochrona danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 
1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na 
 
potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i 
miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także 
klasyfikacji ogólnej. 
 

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 
 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże 
ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w 
biegu. 
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich 

wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, 

wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu 

uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych 

wyników wraz z danymi osobowym Uczestnika na ich stronach internetowych.  


