REGULAMINSURVIVALRACE2018
CELEIMPREZY
1.
2.
3.
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SurvivalRace2018jestimpreządwudniową.
Bieg odbędzie się w dniach 02-03.06.2018r. w Poznaniu oraz 01-02.09.2018r. we Wrocławiu. Szczegółowa
trasa biegu, opis przeszkód, a także dokładne miejsce oraz godziny startu i rozpoczęcia imprezy Survival
Race 2018 będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.survivalrace.pl, zwanej dalej “stroną
internetową”,najpóźniejna1tydzieńprzeddatąimprezy.
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
SurvivalRace2018.

TRASABIEGUIPRZESZKODY
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Dystans do pokonania to kolejno: ok. 3 km, 6 km lub 12 km (dokładny dystans w obrębie, kolejno od 2,5 do
4km,od5do7kmlubod11do13
km)
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
ruchowączyumiejętnośćwspółpracy.
Start biegu odbędzie się w wydzielonej strefie startu. W zależności od liczby zgłoszeń uczestnicy będą
startować w grupach od ok. 80 do 180 osób z 15 minutowym odstępem między startem poszczególnych
grup.
W miejscach niezbędnych trasa zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą ostrzegawczą lub barierkami).
Zalecasięnieprzekraczaćzabezpieczeń.
Pominięcie lub niezaliczenie przeszkód związane jest z obowiązkiem wykonania burpees - 10 dla kobiet
oraz20dlamężczyzn.
Kara będzie realizowana poprzez zatrzymanie uczestnika przez członka obsługi biegu i liczeniu wykonanych
burpeeswpobliżupominiętejprzeszkody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników biegu doznany
wwynikupokonywaniaustalonejtrasyiprzeszkódwramachSurvivalRace2018.
Organizatorzastrzegasobieprawodozmianydystansu,trasyirodzajuprzeszkód.
Na terenie miasteczka będzie możliwość wykonania skoku na poduszkę powietrzną (jeden skok dla
każdego z uczestników biegu) oraz konkursy przygotowane przez sponsorów. Uczestnicy oraz kibice
biorący w nich udział, robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakikolwiekuszczerbeknazdrowiuuczestnikówkonkursóworazskokównapoduszkępowietrzną.

POMIARCZASUIWYNIKI
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Warunkiemzakończeniabieguzprzeszkodamijestdotarciedomety.
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
danegouczestnika.
Zgubienie chipu pomiarowego na trasie biegu wiąże się z definitywną dyskwalifikacją biegnącego i
nieuwzględnieniemgowklasyfikacjiwyników.
Wyłącznie zawodnicy zapisani w falach “Legend” dla dystansów 3 km, 6 km i 12 km będą mogli ubiegać się
o nagrody za najszybsze pokonanie trasy. Start w pozostałych falach wyklucza z możliwości wygrania
nagród wręczanych za wyniki czasowe, nawet w przypadku osiągnięcia lepszego czasu niż startujący w fali
“Legend”.
Nagradzane będą trzy najszybsze wyniki czasowe dla dystansów 3km, 6km i 12km w kategoriach: damskiej,
męskiej oraz grupowej. Wyniki podane zostaną za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’u
wydarzenianajpóźniejdo3dnipozakończeniukażdejzimprez.
Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie pomiaru czasu, w przypadku klasyfikacji grupowej pod uwagę brana
jestśrednia5najlepszychczasówwdanejdrużynie.
Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w ciągu 14
dniroboczychodoficjalnegoogłoszeniawynikówbiegu.
Uczestnikówbieguobowiązywaćbędzielimitczasunapokonanietrasy:
-3kilometrowejwynoszący2godziny,
-6kilometrowejwynoszący3godziny,
-12
kilometrowejwynoszący4godziny,
-24
kilometrowejwynoszący8godzin.
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
zasadyfairplaypodczaspokonywaniatrasybieguSurvivalRace.
WARUNKIIUCZESTNICTWOWSURVIVALRACE2018
1.

PrawostartuwSurvivalRace2018mają:
-osobypełnoletnie
- osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 16 rok życia i będą mieć podpisaną przez opiekunów
prawnychzgodęnastart(którądostarcząorganizatorompodczasweryfikacjiwBiurzeZawodów),
- osoby niepełnoletnie między 13, a 16 rokiem życia, które oprócz posiadanej pisemnej zgody pobiegną
razemzrodzicemlubopiekunemprawnymorazosoby,które:
a. Najpóźniej do dnia 30.05.2018 przed wydarzeniem w Poznaniu oraz do 29.08.2018 przed
wydarzeniem we Wrocławiu lub przed wyczerpaniem limitu miejsc zgłoszą uczestnictwo w biegu
Survival Race 2018 poprzez poprawną rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i dokonają
odpowiedniej dla terminu oraz charakteru uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty za
uczestnictwozapośrednictwempłatnościonline.
b. Wdniuimprezy,tj.wdniach02-03.06.2018wPoznaniuoraz01-02.09.2018weWrocławiu
dokonająwpłatykwotywpisowejwsklepieSRnaterenieimprezyorazrejestracjiwBiurze
Zawodów.Organizatorzastrzega,żeopcjataniebędziedostępnawraziewcześniejszego
wyczerpanialimitumiejsc.
c. Wdniuimprezy,najpóźniej
1godzinęprzedstartemzgłosząsiędoBiuraZawodówwcelu
weryfikacjidanychiodebraniapakietustartowego,atakżezłożąwypełnioneipodpisane
oświadczenieprzyczym:
i.
Oświadczeniezawierainformacjęodopuszczającymdostartustaniezdrowia,deklarację
ostarciewSurvivalRacenawłasnąodpowiedzialność,akceptacjęregulaminu,atakże
zgodynaprzetwarzaniedanychosobowychuczestnikaimprezyiwykorzystanie
wizerunku.
d. Brakakceptacjiktóregokolwiekzpunktówoświadczeniajestrównoznacznyzdyskwalifikacją
uczestnika.
e. Wceludokonaniaweryfikacjinależymiećprzysobiedokumenttożsamościzezdjęciem(dowód
osobisty,legitymację,paszportlubprawojazdy)lubwprzypadkupośredniczenia:kserokopię
dokumentutożsamościosobystartującejwbiegu,wypełnioneipodpisaneupoważnienieoraz
oświadczeniepodpisaneprzezosobęreprezentowaną.
f. Uczestnicy,którychzgłoszenieniezostaniezweryfikowaneniezostanądopuszczenidostartu.
2. Ponadto,zgłaszającuczestnictwowzawodachkażdyuczestnikoświadcza,że:
a.BierzeudziałSurvivalRace2018
nawłasnąodpowiedzialnośćzpełnąświadomościązagrożenia
wynikającegozcharakteruimprezy,któremogąpolegaćm.in.naryzykuutratyzdrowiaiżycia.
b.Posiadadobrystanzdrowia,bezprzeciwwskazańmedycznychdouczestnictwawwyścigu.
c.Wyrażazgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,wtymnazamieszczanietychdanychwprzekazach
telewizyjnych,radiowych,internetowychiwformiedrukowanej.
d.Wyrażazgodęnaprzekazanieprzezorganizatoradanychosobowychoficjalnympartneromisponsorom
wydarzenia.
e.Wyrażazgodęnanieodpłatnewykorzystanieutrwalonegowformiefotografiilubzapisuwideowizerunku,
udzielająctymsamymorganizatorowinieodpłatnejlicencjinawykorzystanieutrwalonegowizerunkuna
wszystkichpolacheksploatacji.
3. Limitmiejscwposzczególnychbiegach(liczoneosobnodlaWrocławiaiPoznania)wynosi:
10000osób.
4. Uczestnicyklasyfikowanibędąwjednejzewskazanychkategorii:
a. Kategoriadamska
b. Kategoriamęska
c. Kategoriagrupowa(bezpodziałunadamskąimęską),przyczym,abyzostaćzakwalifikowanymdo
tejkategoriigrupamusiliczyćminimum5osób
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6.
7.
8.

Limitminimalnydouznaniadanejkategoriitoodpowiednio:5poprawniezgłoszonychosób.
Organizatorzastrzegasobieprawodowprowadzeniamaksymalnegolimituzgłoszeńwposzczególnych
kategoriach.
Organizatorzastrzegasobieprawodostworzeniadodatkowychkategoriiiklasyfikacji.
Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyogólnegolimituzapisów.
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Warunkiemuczestnictwawwyścigu
SurvivalRace2018jestpoprawnezarejestrowaniesięza
pośrednictwemformularzazgłoszeń
dostępnegonaoficjalnejstroniezapisów:www.survivalrace.ploraz
dokonaniaodpowiedniejopłatyzauczestnictwozapośrednictwempłatnościonline.
Organizatorzyzastrzegająmożliwośćdoliczenia1,5%wartościzakupujakoopłatymanipulacyjnejdla
obsługipłatnościonline.Opłatataniepodlegazwrotowi,chyba,żekupującyskorzystazart.7ustawyzdnia
2marca2000r.oochronieniektórychprawkonsumentówiodstępujeodumowyzawartejnaodległość.
ZapisyonlinenaSurvivalRace2018rozpocznąsię12.10.2017,azakończąsięnastępująco:
a. 30.05.2018wPoznaniu
b. 29.08.2018weWrocławiu
Jeżelizałożonylimituczestnikówniezostanieosiągnięty,możliwebędzierównieżzapisaniesięosobiściew
BiurzeZawodówwdniuposzczególnychimprez(pouiszczeniuwpisowegowsklepieSurvivalRace).
Przyrejestracjionlineorganizatorbędzieakceptowałwyłączniewpłatydokonanezapośrednictwem
płatnościonline.
OpłatastartowazgodnazcennikiemnaoficjalnejstronieSurvivalRace(www.survivalrace.pl)
Opłatzacałągrupęnależydokonaćpodczasjednorazowejpłatnościtowarzyszącejrejestracjiconajmniej
jednegoczłonkarejestrowanejgrupy.
wuzasadnionychprzypadkachorganizatormożezdecydowaćozwrocieopłatystartowej,niepóźniejjednak
niżdo30dniprzedrozpoczęciemwydarzenia.
Nie
maobowiązkupodaniadanychwszystkichczłonkówgrupypodczasinicjującejrejestracjigrupowej
online.Daneosóbtworzącychgrupęnależypodaćnajpóźniejodpowiedniodo:
a. 30.05.2018dlagrupystartującejwPoznaniu
b. 29.08.2018dlagrupystartującejweWrocławiu
Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyterminówrejestracjiorazterminówwpłacaniakwot
wpisowych.Owszelkichzmianachinformowaćbędziezapośrednictwemstronyinternetowej.
Organizatorzastrzegasobieprawodozmianywysokościkwotwpisowychwstosunkudokwotuprzednio
podanychwregulaminieizapośrednictwemwszystkichinnychnośnikówinformacji,przyczym:
a. wprzypadkupodniesieniaopłatyzauczestnictwoorganizatorniebędzieżądałdopłatyróżnicyw
kwotachoduczestników,którzyjużdokonaliopłaty
b. wprzypadkuobniżeniaopłatyzauczestnictwoorganizatorniebędziezwracałróżnicywkwotach
uczestnikom,którzyjużdokonaliopłaty
Do5dniroboczychprzedkażdązimprezistniejemożliwośćprzeniesieniaopłatyzauczestnictwona
inną
osobę,poprzezedycjędanychosobyzarejestrowanejnaoficjalnejstronieinternetowejwydarzenia.
Organizatornieponosiodpowiedzialnościzazakupbiletówwnieautoryzowanymmiejscu,tj.pozadomeną
www.survivalrace.plorazwww.survival-race.sklepy.pasejo.pl.
Fakturazawniesienieopłatyzauczestnictwowystawianabędzienadanewprowadzonewformularzu
rejestracyjnym.
WramachopłatyzauczestnictwokażdyuczestnikotrzymapakietstartowywydawanywBiurzeZawodóww
trakcieweryfikacjiuczestnikówprzedstartem.
Warunkiemwydaniapakietustartowegojestweryfikacjazgłoszeniauczestnikazdokumentemtożsamości
zawierającymzdjęcieorazzłożeniepodpisanejakceptacjiwarunkówuczestnictwaioświadczeniaostanie
zdrowiadopuszczającymdostartuwbiegu,przyczym:
a. Wceludokonaniaweryfikacjinależymiećprzysobiedokumenttożsamościzezdjęciem(dowód
osobisty,legitymacja,paszportlubprawojazdy)lubwprzypadkupośredniczenia:kserokopię
dokumentutożsamościosobystartującejwbiegu,wypełnioneipodpisaneupoważnienieoraz

oświadczeniebędąceakceptacjąwarunkówuczestnictwaioświadczenieostaniezdrowia
dopuszczającymdostartuwbieguosobyreprezentowanej.
b. Uczestnikom,którychzgłoszenieniezostaniezweryfikowaneniezostaniewydanypakietstartowy.
17. Organizatorzastrzegasobieprawodonieposiadaniapożądanychrozmiarówkoszulekstanowiącychczęść
pakietówstartowychdlauczestników,którychzgłoszeniedokonanezostaniedo3tygodnilubpóźniejprzed
dniemimprezylubwBiurzeZawodówwdniuimprezy.
18. Wopłaciezauczestnictwoniejestzawarteubezpieczenieodnastępstwnieszczęśliwychwypadków.
19. Wprzypadku,wktórymwydarzenienieodbędziesięwskutekzdarzeńpozostającychpozakontrolą
Organizatora,wtymwszczególnościwojny,powodzi,pożarów,aktówterroru,strajków,decyzji
administracyjnych,żałobynarodowej,wypadkówkomunikacyjnychlubinnychprzejawówsiływyższej,
Organizatorzastrzegasobieprawoniedokonywaniazwrotówopłatwpisowychuczestnikom.
PORZĄDEKIBEZPIECZEŃSTWO
1.
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Uczestnicybiegu,atakżepublicznośćikibiceorazosobytrzecieznajdującesięnaterenieobiektu,na
którymodbędziesięSurvivalRace2018zobowiązanesądoprzestrzeganiazasadporządkui
bezpieczeństwaustalonychprzezorganizatora,wtym:
a. Nieprzekraczaniazabezpieczeńustawionychwzdłużtrasybiegu
b. Niewchodzeniadomiejsczarezerwowanychdlaosóbobsługującychimprezę
c. UżywaniaprzeszkódnatrasietylkowsposóbzalecanyprzezOrganizatoraitylkowramach
uczestnictwawwyścigu
d. PrzekraczaniadrógiścieżeknatrasietylkowmiejscachwyznaczonychprzezOrganizatora
Ponadto,uczestnicybiegu,atakżepublicznośćikibiceorazosobytrzecieznajdującesięnaterenieobiektu,
wktórymodbędziesięSurvivalRace2018mająobowiązekprzestrzeganiaporządkupublicznego,poleceń
służbporządkowychorazposzanowaniapozostałychUczestnikówbiegu.
Organizatormaprawousunąćzterenu,naktórymodbywałsiębędzieSurvivalRace2018osoby,którew
jakikolwieksposóbzakłócająporządekpubliczny,przebiegbiegulubzachowująsięniezgodniez
Regulaminem.
OsobyprzebywającenaterenieimprezySurvivalRace2018niemogąstwarzaćswoimzachowaniem
zagrożeniadlazdrowialubżyciaswojegoorazinnych.
Organizatorzapewniaopiekęmedycznąnaterenieimprezywczasiejejtrwaniaipojejzakończeniu.
Organizatormaprawoniedopuścićdobieguosóbwobecktórychwystępujepodejrzeniebyciapod
wpływemalkoholu,narkotykówlubinnychśrodkówodurzających.
Zuwaginabezpieczeństwouczestnikówbieguzakazujesięuczestnikomstartuwbutachkolcachlubbutów
zkolacami.

OCHRONAWIZERUNKU
1.

UczestnicybieguSurvivalRaceorazkibicewyrażajązgodęnapublikacjęichwizerunkuwrelacjachz
imprezyzamieszczonychnastronie,wmediach(wtymspołecznościowych)orazmateriałachpromocyjnych
biegu.

POZOSTAŁEPOSTANOWIENIA
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Przekazanie i zamiana własnego chipu z numerem startowym innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika,azatempozbawieniewszelkichprawwynikającychzuczestnictwawbieguSurvivalRace2018.
Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: start@survivalrace.pl rozpatrywane będą w
przeciągu14dniroboczychodotrzymaniaprzezOrganizatorapisemnegozażalenia.
Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika
biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników, na adres e-mail: wyniki@survivalrace.pl. Po upływie 2 dni wyniki
stanąsięobowiązującymiiniebędąpodlegaćzmianomanireklamacji.
Podczas biegu z przeszkodami Survival Race 2018 wszyscy zawodnicy muszą posiadać chipy z numerem
startowym, najlepiej przymocowane do buta, za pomocą sznurówki. Zgubienie lub usunięcie numeru
startowegogrozidyskwalifikacjązawodnika.
Organizatornieodpowiadazarzeczypozostawioneizagubionewtrakcietrwaniaimprezy.
Organizatorzapewniamożliwośćpozostawieniarzeczyosobistychwdepozycie.
-Organizatorbierzeodpowiedzialnośćzarzeczywnimpozostawione.
-Za
depozytbędziepobieranadodatkowaopłatawwysokości2złodosoby.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie przedmiotów własnych
uczestnikawzwiązkuzuczestnictwemwSurvivalRace2018.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie terminu i zmiany
miejscaimprezyzprzyczynniezależnychodOrganizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich
regulaminachipostanowieniachzwiązanychzuczestnictwemwbieguSurvivalRace2018.

POLITYKAPRYWATNOŚCI
Wramachtejwitrynystosujemyplikicookieswcelu:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czasprzechowywaniaichnaurządzeniukońcowymorazunikalnynumer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu BRENTO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem: ul.
Ożynowa51A,53-009Wrocław.NIP:8992772393.
Plikicookieswykorzystywanesąwcelu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisuiodpowiedniowyświetlićstronęinternetową,dostosowanądojegoindywidualnychpotrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych,coumożliwiaulepszanieichstrukturyizawartości;
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„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
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