REGULAMIN BIEGÓW ADRENALINE RUSH 2019
I. ORGANIZATOR
Adrenaline Rush Sp. z o.o. sp.k., ul. Staromiejska 2, lok. 7, 09-400 Płock
KRS: 0000754676, NIP: 7743243548, REGON: 381632992
Numer rachunku bankowego: 43 1910 1048 2269 0011 2508 0001 (Santander Bank)
II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Upowszechnienie terenowych biegów przeszkodowych.
3. Integrowanie uczestników wydarzenia.
4. Promocja miejscowości Radotki oraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Imprezy z cyklu Adrenaline Rush odbywają się na terenie Osady Młynarza w
miejscowości Radotki k. Płocka.
2. Szczegółowe informacje dotyczące terminów imprez oraz ich harmonogramów dostępne
w internecie (m.in. Facebook, serwis www firmy świadczącej usługę pomiaru czasu i
rejestracji).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych biegów lub
odwołaniu biegu o czym będzie informował, jeśli zaistnieje taka potrzeba, za pośrednictwem
e-mail oraz poprzez komunikaty internetowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
osobom, które dokonały rezerwacji i opłaciły start w biegu przysługuje możliwość
przeniesienia na inny z serii biegów lub zwrot wpłaconej kwoty.
IV. TRASA BIEGU
1. Całość trasy rozmieszczona jest na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Biegnie przez lasy, pola, bagna i rzekę.
2. W zależności od dystansu na trasie rozlokowane są naturalne i sztuczne przeszkody o
różnym stopniu trudności,które uczestnicy muszą pokonać pod rygorem wykonania kary za
brak lub niewłaściwe pokonanie przeszkody.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu,
opłacenie pakietu startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru
pakietu w dniu zawodów. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu
tożsamości. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której
mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do
którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie,
że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie informacje dotyczące limitu miejsc, rejestracji na poszczególne biegi, list
startowych, biura zawodów oraz odbioru pakietów startowych udostępnione zostaną w
internecie (m.in. Facebook, serwis www firmy świadczącej usługę pomiaru czasu i
rejestracji).

VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia pod warunkiem
złożenia stosownej zgody na udział w imprezie podpisanej przez rodziców lub prawnego
opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Zawartość pakietu startowego może się różnić w zależności od rodzaju biegu oraz
wybranego dystansu a informacja o jego zawartości będzie każdorazowo publikowana w
internecie (m.in. Facebook, serwis www firmy świadczącej usługę pomiaru czasu i
rejestracji).
4. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w
sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie
dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej
pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz
dyskwalifikację.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz
wybranego dystansu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty
dokonania płatności.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VIII. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja Elite - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn na podstawie czasów oficjalnych
(brutto – od strzału startera) lub w przypadku wprowadzenia więcej niż jednej fali Elite na
podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
2. Klasyfikacja Open - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn na podstawie czasów
rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
3. W przypadku braku fal startowych Elite w którymkolwiek z biegów zastosowanie mają
wyłącznie zasady z klasyfikacji Open.
IX. ZWROTY, PRZENIESIENIE PAKIETU STARTOWEGO I ZMIANA FALI STARTOWEJ
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
3. Przeniesienie pakietu startowego na innego zawodnika lub na inny bieg jest możliwe, po
wniesieniu opłaty, w uzasadnionych przypadkach i uzależnione od indywidualnych decyzji
organizatora.
4. Zmiana fali startowej jest możliwa w uzasadnionych przypadkach, jest uzależniona od
indywidualnych decyzji organizatora i może wiązać się z koniecznością wniesienia
dodatkowej opłaty.

5. Opłaty dotyczące przeniesienia pakietu startowego i zmiany fali startowej udostępnione
zostaną w internecie (m.in. Facebook, serwis www firmy świadczącej usługę pomiaru czasu i
rejestracji).
X. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK
1. Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją zawodów.
2. Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na utrwalenie w dowolnej formie i publikację jego
wizerunku zgodną z potrzebami organizatora, bezterminowo, na każdym znanym w chwili
wyrażania zgody polu eksploatacji.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
2. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością
lub uczestnictwem w biegu.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
4. Wyniki biegów zostaną umieszczone w internecie (m.in. Facebook, serwis www firmy
świadczącej usługę pomiaru czasu i rejestracji).
5. O wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator, do którego również
należy ostateczna interpretacja regulaminu.

