
Regulamin biegu po schodach „InterContinental Tower Run” 
 
1. CELE NADRZĘDNE. 

• Zebranie funduszy na wybrany cel charytatywny, 
• dobra, amatorska zabawa, 
• jak najszybsze dotarcie z poziomu -5 na poziom +44 (959 schodów) 

 
  
2. CELE POZOSTAŁE. 
• rozpowszechnianie biegania po schodach 
• promocja hotelu InterContinental Warszawa, w szczególności RiverView Wellness 

Centre jako miejsca znanego z najwyżej położonego basenu w Warszawie 
 
3. ORGANIZATOR. 
Organizatorem biegu jest Sienna Hotel sp. z o.o. („Organizator”)  00-125 Warszawa, ul. 
Emilii Plater nr 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662897, kapitał zakładowy 56.059.400,00 zł., 
NIP 5252186751. 
 
4. TERMIN I MIEJSCE. 
Bieg odbędzie się 22 września 2019 r. w budynku hotelu InterContinental Warszawa przy ul. 
Emilii Plater nr 49 w Warszawie („Hotel”). Planowany pierwszy start z parkingu na poziomie -
5 o godzinie 09:00, meta w sali fitness RiverView Wellness Centre na 44 piętrze Hotelu. 
Uczestnicy będą mieli do pokonania 49 pięter schodów budynku Hotelu. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU. 
 W biegu może uczestniczyć do 200 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy, 
którzy zgłoszą się po zamknięciu listy, wpisani zostaną na listę rezerwowych i w przypadku 
rezygnacji wcześniej zgłoszonych uczestników, zostaną dołączeni do listy startowej. 
Warunkiem uczestnictwa jest: 

• zgłoszenie chęci uczestnictwa w biegu na stronie internetowej 
biegu: http://towerrun.pl nie później niż do dnia  12 września 2019 r. do godziny 
23:59 

• potwierdzenie rejestracji uczestnika przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres e-mailowy  wskazany przez  uczestnika 

• po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora i  dokonanie przez uczestnika opłaty 
startowej w wysokości 100,00.PLN, na numer rachunku wskazany na stronie 
rejestracyjnej.  

• ukończenie przez uczestnika 18 lat (nie później niż w dacie biegu 22 września 2019 r.) 
• złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w biegu (w dniu biegu). 
• zweryfikowanie tożsamości uczestnika przez Organizatora poprzez sprawdzenie 

okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego 
dokonanie ww. Weryfikacji 

 
5. OPŁATA STARTOWA 
Całość opłaty startowej będzie przekazana na rzecz: 

• IHG Foundation (20% uzyskanych środków;  
            http://www.ihgfoundation.org/en-gb) 

• Podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Emila Osińskiego 
(https://dzieciom.pl/podopieczni/27810; 80% uzyskanych środków) 
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6. ODPRAWA. 

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów  odbędzie się w biurze zawodów, które 
znajdować się będzie w Hotelu.  
Każdy uczestnik biegu musi najpóźniej na 30 min przed swoim startem zweryfikować się w 
biurze zawodów. 
Kolejność startu będzie według kolejności rejestracji. Organizator rezerwuje sobie prawo do 
wyłączenia w całej grupy elity i startu elity w osobnym bloku. 
Wszyscy startujący muszą posiadać numer startowy widoczny, umieszczony na piersi. Brak 
numeru startowego powoduje trudności organizacyjne. Prosimy o niezrywanie go podczas 
walki o zdobywanie kolejnych pięter. 
 
7. KLASYFIKACJA. 
Prowadzona będzie osobno klasyfikacja mężczyzn i kobiet, bez względu na wiek. 
 
8. PRZEBIEG BIEGU 
Start biegu zaplanowany jest na godzinę 9:00. 
Zawodnicy startują kolejno po sobie w odstępach 15- sekundowych w kolejności zgodnej z 
nadanymi numerami. 
 
Na klatce schodowej dozwolone jest wyprzedzanie. Osoba wyprzedzana ma obowiązek 
przepuścić osobę wyprzedzającą najlepiej po stronie wewnętrznej. 
 
9. CEL CHARYTATYWNY  
Dochód ze sprzedaży pakietów startowych oraz środki zebrane od sponsorów przekazane 
będą na rzecz dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową i trudnościami w samodzielnym 
poruszaniu się, i wymagają regularnej rehabilitacji lub potrzebują drogiego sprzętu 
rehabilitacyjnego  
oraz na Fundację IHG (IHG Foundation).  
 
Zebrane w 2019 roku fundusze zostaną przeznaczone na zakup wózka elektrycznego dla 
Emila Osińskiego (https://dzieciom.pl/podopieczni/27810).   
 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
• Vouchery umożliwiające skorzystanie z nagród nie podlegają wymianie na pieniądze. 
• Organizator zapewnia uczestnikom biegu możliwość skorzystania z przebieralni. 
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania biegu. 
• Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC 
• Organizator ma prawo odwołania biegu bez podania przyczyny. 
• Kontakt z Organizatorem: marcin.traczyk@ihg.com 


