
REGULAMIN – RUNMAGEDDON __ 9.06.2018 

I. CEL IMPREZY 

Organizacja wydarzenia sportowego, które wymaga połączenia: umiejętności pochodzących z różnych dziedzin 

aktywności fizycznej,  rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy oraz wysiłku fizycznego z dobrą zabawą. 

II. ORGANIZATOR: Organizatorem jest Stowarzyszenie „Milówka” 

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 

To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano 

najlepszego  zawodnika/ drużyny.  Na trasie są rozstawione przeszkody, które zweryfikują Waszą sprawność, 

skoczność, siłę a przede wszystkim odporność psychiczną uczestników.  

IV. TERMIN BIEGU:  9.06.2018 

V. MIEJSCE BIEGU:  Teren przy Publicznej Szkole Podstawowej w Milówce 

VI. PRZESZKODY:  Na trasie czekają na Was przeszkody, wśród których  można wyróżnić: 1. naturalne:  łąki, drzewa, 

górki, 2. sztuczne,  tor przeszkód: ścianka do rzutów, kosz, bramka, worki, puszki 

VII. UCZESTNICTWO:  W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które mają sportowe nastawienie do zawodów i 

uśmiech na twarzy, dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia. 

 VIII. ZASADY ZAPISÓW: Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są w biurze zawodów.  

IX. OPŁATA STARTOWA: Dwa uśmiechy 

X. KLASYFIKACJE: Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach za najlepsze czasy:  
Kat.  Chłopcy do 2008,  
Kat.  Dziewczęta do 2008,  
Kat.  Chłopcy od 2007,  
Kat.  Dziewczęta od 2007. 
( trzy pierwsze osoby z każdej kategorii otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy) 
 
XI. BEZPIECZEŃSTWO 

Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, 

otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. Warunki atmosferyczne w 

połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą też spowodować hipotermię. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich 

starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i 

konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz 

innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z 

kolcami. 

W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do Uczestnika.  

XII. DANE OSOBOWE: Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

do celów związanych z realizacją zawodów. 

XIII. OCHRONA WIZERUNKU: Uczestnicy biegu RUNMAGEDDONu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w 

relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów. 

2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: Lucek.h@wp.pl  

ewentualnie Tel. 500125537. 

mailto:Lucek.h@wp.pl
http://www.facebook.com/runmageddon

