
 

 

REGULAMIN BIEGU TorTura 

CELE IMPREZY  

 
 Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego 
mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga 
połączenia:  
1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;  

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;  

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.  
Promocja miasta Leszna 

ORGANIZATOR 

Transformers Trening & Dieta 

Ul. Ofiar Katynia 7 

64-100 Leszno 

NIP 6972293576 

 
  
CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW  

1. Imprezy Tortura to wydarzenie 

 nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja 

o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdują się przeszkody, które 

weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników 

 DATA I MIEJSCE 

2. Bieg odbędzie się 07 lipca 2019 roku w Lesznie na terenie żwirowni w Zaborowie. 
Szczegółowa trasa biegu, opis przeszkód, a także dokładne miejsce oraz godziny startu i 
rozpoczęcia imprezy  TorTura 2019 będą dostępne na profilu biegu TorTura na Facebooku 
najpóźniej na 1 tydzień przed datą imprezy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w 
tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony 
organizatorów wobec uczestników biegu TorTura 2019. 

 

TRASA BIEGU I PRZESZKODY 
1. Dystans do pokonania to 6 km  (dokładny dystans w obrębie, od 5 do 7 km) 
2. Na trasie rozstawione będą przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których 
pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych, a także współpracy między 



 

 

uczestnikami. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały uczestników biegu, 
sprawdzając m.in. ich wytrzymałość, siłę, koordynację ruchową czy umiejętność współpracy. 
3. Start biegu odbędzie się w wydzielonej strefie startu. W zależności od liczby zgłoszeń 
uczestnicy będą startować w grupach od ok. 40-50 osób z 20 minutowym odstępem między 
startem poszczególnych grup. 
4. W miejscach niezbędnych trasa zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą ostrzegawczą lub 
barierkami). Zaleca się nie przekraczać zabezpieczeń. 
5. Pominięcie lub niezaliczenie przeszkód związane jest z obowiązkiem wykonania burpees - 
10 dla kobiet oraz 20 dla mężczyzn. 
6. Kara będzie realizowana poprzez zatrzymanie uczestnika przez członka obsługi biegu i 
liczeniu wykonanych burpees w pobliżu pominiętej przeszkody. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu 
uczestników biegu doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód w ramach 
TorTura2019. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu, trasy i rodzaju przeszkód. 
POMIAR CZASU I WYNIKI 
1. Warunkiem zakończenia biegu z przeszkodami jest dotarcie do mety. 
2. Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie indywidualnego chipu pomiarowego 
każdego z uczestników. Czas przebiegnięcia trasy będzie określany na podstawie godziny 
startu i dotarcia do mety danego uczestnika. 
3. Zgubienie chipu pomiarowego na trasie biegu wiąże się z definitywną dyskwalifikacją 
biegnącego i nieuwzględnieniem go w klasyfikacji wyników. 
5. Nagradzane będą trzy najszybsze wyniki czasowe dla dystansów 6km  w kategoriach: 
damskiej i  
męskiej. Wyniki podane zostaną za pośrednictwem fanpage’u 
wydarzenia najpóźniej do 3 dni po zakończeniu każdej z imprez. 
6. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie pomiaru czasu 
7. Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście lub za pośrednictwem poczty 
polskiej w ciągu 14 dni roboczych od oficjalnego ogłoszenia wyników biegu. 
8. Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy:, 
- 6 kilometrowej wynoszący 3 godziny, 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu, zmiany w 
sposobie naliczania kar za pominięcie przeszkód oraz zmian w nagradzaniu i klasyfikowaniu 
poszczególnych kategorii. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji uczestników, którzy rażąco 
łamią regulamin i zasady fair play podczas pokonywania trasy biegu TorTura 

 

WARUNKI I UCZESTNICTWO W TorTura 2019 
1. Prawo startu w TorTura 2019 mają: 
- osoby pełnoletnie 



 

 

- osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 16 rok życia i będą mieć podpisaną przez 
opiekunów prawnych zgodę na start (którą dostarczą organizatorom podczas weryfikacji w 
Biurze Zawodów), 
- osoby niepełnoletnie między 7, a 15 rokiem życia, które oprócz posiadanej pisemnej zgody 
pobiegną razem z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz osoby, które: 
a. Najpóźniej do dnia 30.06.2019  lub przed wyczerpaniem limitu miejsc zgłoszą uczestnictwo 
w biegu TorTura 2019 poprzez poprawną rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i 
dokonają odpowiedniej dla terminu oraz charakteru uczestnictwa (start indywidualny lub 
grupowy) opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online. 
b. W dniu imprezy, tj. 07.07.2019 dokonają wpłaty kwoty wpisowej w biurze zawodów na 
terenie imprezy oraz rejestracji w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega, że opcja ta nie 
będzie dostępna w razie wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. 
c. W dniu imprezy, najpóźniej 1 godzinę przed startem zgłoszą się do Biura Zawodów w celu 
weryfikacji danych i odebrania pakietu startowego, a także złożą wypełnione i podpisane 
oświadczenie przy czym: 
i. Oświadczenie zawiera informację o dopuszczającym do startu stanie zdrowia, deklarację 
o starcie w TorTura na własną odpowiedzialność, akceptację regulaminu, a także 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika imprezy i wykorzystanie 
wizerunku. 
d. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z 
dyskwalifikacją uczestnika. 
e. W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem 
(dowód osobisty, legitymację, paszport lub prawo jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: 
kserokopię 
dokumentu tożsamości osoby startującej w biegu, wypełnione i podpisane upoważnienie 
oraz oświadczenie podpisane przez osobę reprezentowaną. 
f. Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do 
startu. 
2. Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik oświadcza, że: 
a. Bierze udział TorTura 2018 na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia 
wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i 
życia. 
b. Posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. 
c. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych 
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. 
d. Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych oficjalnym partnerom 
i sponsorom wydarzenia. 
e. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 
wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. 
3. Limit miejsc wynosi: 500 osób 
4. Uczestnicy klasyfikowani będą w jednej ze wskazanych kategorii: 
a. Kategoria damska 



 

 

b. Kategoria męska 
5. Limit minimalny do uznania danej kategorii to odpowiednio: 5 poprawnie zgłoszonych 
osób. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnego limitu zgłoszeń w 
poszczególnych 
kategoriach. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych kategorii i klasyfikacji. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnego limitu zapisów. 
REJESTRACJA I OPŁATA 
1. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu TorTura 2018 jest poprawne zarejestrowanie się za 
pośrednictwem formularza zgłoszeń dostępnego na oficjalnej stronie zapisów: oraz 
dokonania odpowiedniej opłaty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności online. 
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość doliczenia 1,5% wartości zakupu jako opłaty 
manipulacyjnej dla obsługi płatności online. Opłata ta nie podlega zwrotowi, chyba, że 
kupujący skorzysta z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów i odstępuje od umowy zawartej na odległość. 
3. Zapisy online na TorTura 2019 rozpoczną się 18.03.2019, a zakończą 30.06.2019 
4. Jeżeli założony limit uczestników nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie również 
zapisanie się osobiście w Biurze Zawodów w dniu poszczególnych imprez (po uiszczeniu 
wpisowego)). 
5. Przy rejestracji online organizator będzie akceptował wyłącznie wpłaty dokonane za 
pośrednictwem płatności online. 
6. Opłata startowa zgodna z cennikiem na oficjalnej stronie TorTura 
7. Opłat za całą grupę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej 
rejestracji co najmniej jednego członka rejestrowanej grupy. 
8. w uzasadnionych przypadkach organizator może zdecydować o zwrocie opłaty startowej, 
nie później jednak niż do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów 
wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem 
strony internetowej. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot wpisowych w stosunku do 
kwot uprzednio podanych w regulaminie i za pośrednictwem wszystkich innych nośników 
informacji, przy czym: 
a. w przypadku podniesienia opłaty za uczestnictwo organizator nie będzie żądał dopłaty 
różnicy w kwotach od uczestników, którzy już dokonali opłaty 
b. w przypadku obniżenia opłaty za uczestnictwo organizator nie będzie zwracał różnicy w 
kwotach uczestnikom, którzy już dokonali opłaty 
12. Do 5 dni roboczych przed każdą z imprez istnieje możliwość przeniesienia opłaty za 
uczestnictwo na inną osobę, poprzez edycję danych osoby zarejestrowanej na oficjalnej 
stronie internetowej wydarzenia. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakup biletów w nieautoryzowanym 
miejscu, tj. poza domeną 



 

 

14. Faktura za wniesienie opłaty za uczestnictwo wystawiana będzie na dane wprowadzone 
w formularzu rejestracyjnym. 
15. W ramach opłaty za uczestnictwo każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w 
Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem. 
16. Warunkiem wydania pakietu startowego jest weryfikacja zgłoszenia uczestnika z 
dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz złożenie podpisanej akceptacji 
warunków uczestnictwa i oświadczenia o stanie zdrowia dopuszczającym do startu w biegu, 
przy czym: 
a. W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem 
(dowód osobisty, legitymacja, paszport lub prawo jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: 
kserokopię dokumentu tożsamości osoby startującej w biegu, wypełnione i podpisane 
upoważnienie oraz oświadczenie będące akceptacją warunków uczestnictwa i oświadczenie 
o stanie zdrowia dopuszczającym do startu w biegu osoby reprezentowanej. 
b. Uczestnikom, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostanie wydany pakiet 
startowy. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do nie posiadania pożądanych rozmiarów koszulek 
stanowiących część pakietów startowych dla uczestników, których zgłoszenie dokonane 
zostanie do 3 tygodni lub później przed dniem imprezy lub w Biurze Zawodów w dniu 
imprezy. 
18. W opłacie za uczestnictwo nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
19. W przypadku, w którym wydarzenie nie odbędzie się wskutek zdarzeń pozostających 
poza kontrolą Organizatora, w tym w szczególności wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, 
strajków, decyzji administracyjnych, żałoby narodowej, wypadków komunikacyjnych lub 
innych przejawów siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo nie dokonywania zwrotów 
opłat wpisowych uczestnikom. 
PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 
1. Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie 
obiektu, na którym odbędzie się TorTura 2019 zobowiązane są do przestrzegania zasad 
porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym: 
a. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu 
b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę 
c. Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach 
uczestnictwa w wyścigu 
d. Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora 
2. Ponadto, uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na 
terenie obiektu, w którym odbędzie się TorTura 2019 mają obowiązek przestrzegania 
porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych 
Uczestników biegu. 
3. Organizator ma prawo usunąć z terenu, na którym odbywał się będzie TorTura 2019 
osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub 
zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 



 

 

4. Osoby przebywające na terenie imprezy TorTura 2019 nie mogą stwarzać swoim 
zachowaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego oraz innych. 
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej 
zakończeniu. 
6. Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu osób wobec których występuje podejrzenie 
bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 
7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zakazuje się uczestnikom startu w butach 
kolcach lub butów z kolacami. 
OCHRONA WIZERUNKU 
1. Uczestnicy biegu TorTura oraz kibice wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w 
relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz 
materiałach promocyjnych biegu. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Przekazanie i zamiana własnego chipu z numerem startowym innej osobie spowoduje 
dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z 
uczestnictwa w biegu TorTura 2019. 
2. Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: torturaleszno@gmail.com  
rozpatrywane będą w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora 
pisemnego zażalenia. 
3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich 
przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników, na adres e-mail: 
torturaleszno@gmail.com . Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą 
podlegać zmianom ani reklamacji. 
4. Podczas biegu z przeszkodami TorTura 2019 wszyscy zawodnicy muszą posiadać chipy z 
numerem startowym, najlepiej przymocowane do buta, za pomocą sznurówki. Zgubienie lub 
usunięcie numeru startowego grozi dyskwalifikacją zawodnika. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania imprezy. 
6. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. 
- Organizator bierze odpowiedzialność za rzeczy w nim pozostawione. 
- Za depozyt będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 2 zł od osoby. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie 
przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w TorTura 2019. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie 
terminu i zmiany miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i 
wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w biegu TorTura 
2019. 
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