
VI Bieg po schodach Collegium Altum
27.11.2022 r.

Regulamin

Regulamin stanowi podstaw  przeprowadzenia VI Biegu po schodach ę
Collegium Altum

oraz okre la prawa i obowi zki jego uczestników.ś ą

I. CEL i ZAŁOŻENIA

1. Promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2. Upowszechnienie aktywności fizycznej w środowisku akademickim i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Poznania jako miasta akademickiego.
4. Popularyzacja biegania.
5. Organizacja Mistrzostw Polski Studentów, Mistrzostw Polski Nauczycieli Akademickich, 
Mistrzostw Polski Policjantów, Mistrzostw Wielkopolski PSP i OSP.
6. Bieg wchodzi w skład Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych Edycja 2022.

II.TERMIN I MIEJSCE

1. VI Bieg po schodach Collegium Altum odbędzie się 27 listopada 2022 roku (niedziela) na terenie 
wieżowca Collegium Altum położonego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w 
Poznaniu. 
Start pierwszego zawodnika planowany jest na godz. 10:00.
2. Formuła biegu: start ostry (liczenie czasu) następuje po krótkim dobiegu do miejsca, w którym 
znajduje się mata elektroniczna - i  pokonanie dystansu  po schodach oraz  dotarcie na 17. piętro 
budynku.
3. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.

III. ORGANIZATORZY

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 61-875 
Poznań, al. Niepodległości 10, Forma Prawna: JEDNOSTKA OŚWIATY, NIP: 7770005497, REGON: 
000001525, Rejestr:PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY, Data wpisu do rejestru 
ewidencji:1975-07-30, Data powstania:1975-07-30, Data rozpoczęcia działalności: 1975-07-30, 
Forma własności: WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, www.ue.poznan.pl 
2. WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (ARF Agencja Prasowa Przemysław Walewski), ul. Polanka 18c, 61-131 
Poznań, NIP: 7821373697, właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL), „Organizator”.

IV. KLASYFIKACJA

1. Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto.
2. Klasyfikacje wg kategorii wiekowych:
a) mężczyźni: M20 (18-29 lat), M30 (30 -39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50 – 59 lat), M60+ (60 i 
powyżej),

http://www.ue.poznan.pl/


b) kobiety: K20 (18-29 lat), K30 (30 -39 lat) , K40 (40-49 lat), K50 (50 – 59 lat), K60+ (60 i powyżej).
3. Kategorie akademickie:
a) VI Mistrzostwa Polski Studentów w biegu po schodach (osobno klasyfikowani są mężczyźni i 
osobno kobiety);
b) VI Mistrzostwa Polski Nauczycieli Akademickich (osobno klasyfikowani są mężczyźni i osobno 
kobiety).
4. VI Mistrzostwa Polski Policjantów w biegu po schodach (osobno klasyfikowani są mężczyźni i 
osobno kobiety).
5. IV Mistrzostwa Wielkopolski Straży Pożarnej o Puchar Wojewódzkiego Komendanta PSP w 
Poznaniu (wspólna klasyfikacja dla  PSP i OSP).
6. Klasyfikacja w ramach Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 18 lat.
2. W kategoriach akademickich mogą brać udział jedynie osoby legitymujące się ważną legitymacją 
studencką.
3. Weryfikacji startujących w MP Policjantów w biegu po schodach dokona przedstawiciel 
Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.
4. Weryfikacji startujących w MW Straży Pożarnej w biegu po schodach dokona przedstawiciel 
Wojewódzkiego Komendanta PSP w Poznaniu.
5. Limit uczestników imprezy wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz zmiany 
limitu.
6. Bieg rozegrany zostanie w dwóch etapach:
a) Eliminacje – zawodnicy startują kolejno, w odstępach 15 sekundowych.
b) Finał Kobiet - 6 zawodniczek z najlepszymi czasami z eliminacji, start na dochodzenie w 
odstępach 20 sekund.
c) Finał Mężczyzn – 6 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji, start na dochodzenie w 
odstępach 20 sekund.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które 
mieści się w holu gmachu Collegium Altum przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu:

- w dniu 26.11.2022 r. (sobota), w godz. 10.00 - 14.00
- w dniu 27.11.2022 r. (niedziela), w godz. 8.00 - 9.15

8. Kolejność startu odbywa się według przydzielonych numerów startowych (rosnąco).
9. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty,
prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania 
dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić 
uczestnikowi wzięcia udziału w Biegu. 
10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia 
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze 
Zawodów.
11. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania Biegu są ostateczne i 
niezmienne.
12. Uczestnik dokonując zgłoszenia elektronicznego i zaakceptowania niniejszego Regulaminu 
zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w Biegu oraz, że będzie stosował się do 
bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 



dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki związanych z pandemią zawartych na oficjalnej stronie 
rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus  Wszystkie publikowane na tej stronie informacje 
to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat 
Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.
13. Organizator może odwołać imprezę lub przenieść ją na inny termin ze względu na warunki 
atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu i życiu uczestników, ze względu na zagrożenia 
terrorystyczne i zagrożenia epidemiologiczne oraz na podstawie decyzji władz Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu , który jest administratorem budynku Collegium Altum. 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej www.wszystkoobieganiu.pl  oraz www.ue.poznan.pl  Zgłoszenie powinno zawierać 
wszystkie wymagane dane.
2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 20.11.2022 r. pod warunkiem, że 
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu
miejsc.
3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w VI Biegu po schodach 
Collegium Altum.

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 30 zł dla studentów i 40 złotych dla pozostałych osób.
2. Płatność odbywa się poprzez panel elektroniczny.
3. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonały pełnego zgłoszenia wraz z 
dokonaniem opłaty startowej.
4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia numeru 
startowego na inną osobę do 20.11.2022 r.
5. Każdy uczestnik Biegu po schodach otrzyma:
a) numer startowy wraz z czterema agrafkami,
b) medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończenia Biegu zgodnie z niniejszym Regulaminem),
c) wodę,
d) przekąskę,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) zabezpieczenie medyczne.

VIII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują trofea oraz nagrody 
rzeczowe. Zawodnicy i zawodniczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w 
kategoriach wiekowych. O kolejności miejsc decyduje bieg finałowy.
2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Zwycięzcy kategorii akademickich otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Uczestnictwa w Biegu, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do 
dyskwalifikacji na każdym etapie Biegu uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym 
Regulaminem. Nieodebrane nagrody podczas ceremonii dekoracji będzie można odebrać do dnia 

http://www.ue.poznan.pl/
http://www.wszystkoobieganiu.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus


30 listopada 2022 r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego po uprzednim skontaktowaniu się 
mailowo: info@wszystkoobieganiu.pl 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych jest ARF Agencja Prasowa Przemysław Walewski, z siedzibą 
pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 właściciel 
portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne 
dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
c) Dane osobowe uczestników Biegu 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, niniejszym Regulaminem.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) 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.
f) Uczestnikom przysługują prawa do: 
- dostępu do danych, 
- sprostowania danych, 
- usunięcia danych, 
- ograniczenia przetwarzania danych, 
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej 
może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 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 opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, 
nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach 
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników VI Biegu po schodach Collegium Altum obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod 
groźbą kary dyskwalifikacji.

mailto:info@wszystkoobieganiu.pl


3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


