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Regulamin zawodów Ninja Run  

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem zawodów sportowych Ninja Run jest Stowarzyszenie Vikings Run 

Z siedzibą w Tomaszowie Mazowiecki, pl. Kościuszki 11, 

 

II. OPIS WYDARZENIA 

Jedyny taki LEGENDARNY tor NINJA w Polsce. 

Zmierz się z nim i udowodnij, że zasługujesz na to, aby stać się LEGENDĄ. 

Zasady a’la NINJA WARRIOR. Każdy z uczestników przechodzi tor oddzielnie, a o tym czy uda mu się 

ukończyć tor - decyduje tylko technika, siła mięśni oraz mocna głowa. 

 
III. ETAPY  

 

POZIOM I - ELIMINACJE – (16, 17, 18 kwietnia) 

Zawody polegają na przejściu toru składającego się z kilku przeszkód. Każdy uczestnik ma 2 próby na 

pokonanie całego toru. Do każdej przeszkody może podejść dwukrotnie podczas każdego przejscia. 

30 mężczyzn i 10 kobiet, które ukończą tor z najlepszym czasem (lub zajdzie najdalej) awansuje do 

PÓŁFINAŁÓW. 

Liczba podejść do toru: 2 

Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 6 minut kobiety na próbę. 

 

POZIOM II – PÓŁFINAŁY -  (24 kwietnia od godz. 10.00) 

Półfinały polegają przejściu toru składającego się z kilku przeszkód. Każdy uczestnik ma 2 próby na 

pokonanie całego toru. Do każdej przeszkody może podejść tylko jeden raz. 

10 mężczyzn i 5 kobiet, które ukończą tor z najlepszym czasem awansuje do FINAŁU. 

Liczba podejść do toru: 2  

Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 6 minut kobiety na próbę. 

 

POZIOM III – FINAŁY - (24 kwietnia po półfinałach) 

Finał polega na przejściu toru składającego się z 2 etapów. Każdy uczestnik ma 1 próbę na pokonanie 

całego toru. Do każdej przeszkody może podejść tylko raz. 

Etap 1 toru składa się z kilku przeszkód. 

Limit czasowy: 4 minuty mężczyźni, 6 minut kobiety. 
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Aby móc zmierzyć się z DROGĄ DO VALHALLI należy przynajmniej 1 raz przejść każdy z torów 

zawodów bez spalenia przeszkody. Oznacza to, że oprócz pokonania etapu 1 toru Finałowego, 

Uczestnik musi zarówno w Eliminacjach jak i Półfinałach przynajmniej 1 raz przejść tor bez 

powtarzania przeszkody. 

 

 

Etap 2 - DROGA DO VALHALLI - 12m liny, po której trzeba się wspiąć. 

Między torem a DROGĄ DO VALHALLI zawodnicy mają 3 minuty przerwy. 

Bez limitu czasowego. 

Dekorowani są 3 najlepsi mężczyźni i 3 najlepsze kobiety. 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. 16-18 kwietnia 2021 – ELIMINACJE 

24 kwietnia 2021 – PÓŁFINAŁY i FINAŁY  

Jungle Ninja, 

Ul. Kostrogaj 5 

Płock 

2. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów NINJA RUN. 

Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani nie później niż 48 h przed zajęciami na stronie 

internetowej oraz drogą mailową. Niniejsze zmiany nie są przyczyną do powstania ze strony 

Organizatorów dodatkowych zobowiązań względem Uczestników. 

3. Organizatorom przysługuje prawo do odwołania zawodów o czym poinformuje Uczestników 

za pośrednictwem profilu na platformie Facebook 

(https://www.facebook.com/NinjaRunPolska) oraz drogą mailową. W wyniku niniejszych 

zmian Uczestnikowi przysługuje vocher na uczestnictwo w innej edycji zawodów NINJA RUN. 

 

V. ZASADY  

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz 

do stosowania się do wymogów sanitarnych Organizatora. 

2. Organizator umieszcza w miejscu odbycia się zajęć niezbędny sprzęt. 

3. Uczestnik za zadanie ma pokonać wybrane tory w jak najszybszym czasie. 

4. Podczas poziomu I i poziomu II Uczestnik ma dwie szanse na pokonanie toru. Do klasyfikacji 

jest brany pod uwagę lepszy czas. Podczas poziomu III Uczestnicy mają jedną szansę na 

pokonanie toru. 

5. Podczas eliminacji do każdej przeszkody można podejść maksymalnie 2 razy. Podczas 

półfinałów i finałów do każdej przeszkody można podejść tylko raz. 

6. Uczestnicy zobowiązani są startować o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Start o innej 

godzinie niż wyznaczona może skutkować dyskwalifikacją. 

7. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.  

 

 

VI. ZASADY KLASYFIKACJI 
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1.1. Organizator przyznaje wyróżnienia oraz nagrody  dla trzech najlepszych Uczestników, w 

rozróżnieniu na kategorie, tj.: 

• Kobiety  

• Mężczyźni 

1.2. Po każdym poziomie wyłaniani są najlepsi uczestnicy, którzy przechodzą do kolejnego 

poziomu. 

1.3. Po eliminacjach 30 mężczyzn oraz 10 kobiet, które ukończą tor z najlepszym czasem lub 

zajdą najdalej mogą wziąć udział w półfinałach. 

1.4. Po poziomie II 5 kobiet i 10 mężczyzn, które ukończą tor z najlepszym czasem mogą wziąć 

udział w poziomie III.  

1.5. Po poziomie III wyłonieni zostają 3 Uczestnicy z najlepszymi czasami lub największa liczbą 

pokonanych metrów z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

 

 

VII. UCZESTNICTWO 

 

1. W zawodach mogą brać udział: 

1.1.  Wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.  

1.2. Osoby od 16 roku życia za pisemną zgoda opiekuna prawnego (Opiekun prawny 

jest zobowiązany stawić się osobiście w biurze zawodów i potwierdzić tożsamość 

dokumentem ze zdjęciem). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

1.3. Uczestnicy, którzy odebrali pakiet startowy oraz podpisali wymagane zgody i 

oświadczenia. Pakiet można odebrać jedynie osobiście. 

 

VIII. ZASADY ZAPISU 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja uczestnika, która odbywa się poprzez:  

1.1.  Zarejestrowanie się na stronie zapisu https://foxter-sport.pl/ninja-run%253A-

revenge, 

1.2.  Wypełnienie  Formularza zgłoszeniowego, 

1.3.  Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego 

przestrzeganie. 

1.4.  Akceptacja udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod 

uwagę ryzyka wynikające ze specyfiki zawodów, które mogą polegać m.in. na 

ryzyku utraty (lub pogorszenia) zdrowia lub życia.   

1.5. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, 

które są podane w Formularzu zgłoszeniowym. 

1.6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych 

oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

1.7. Wypełnienie Ankiety wstępnej kwalifikacji w związku z pandemią COVID-19 

2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody, o których mowa w ust. 1 podpunkty 1.4-1.5 stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zapisu online można dokonać na 1 dzień przed terminem zajęć. 
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IX. OPŁATY  

 

1. Wysokość opłaty za udział w zawodach to 159 zł. 

2. Organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w zajęć w ramach dostępności miejsc za 

dodatkową opłatą. 

 

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. Rezygnacja z udziału w zawodach i odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni licząc 

od dnia opłacenia uczestnictwa (po uprzednim wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego), 

jednak nie później niż na 7 dni przed datą zawodów, na które dokonano zapisu. Konsumentowi 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych 

terminów prawo to wygasa. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej 

decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

kontakt@vikingsrun.com. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność. 

W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności znajdujący się na Stronie 

internetowej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek kart. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika 

płatności nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o 

decyzji Uczestnika.  

4. Jeżeli rezygnacja z udziału w zajęciach, o której mowa w ust. 1, następuje po upływie 14 dni od 

daty zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności.  

 

XI.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Uczestnikom. 

2. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym ryzyka 

wynikających z charakteru zawodów, tj. możliwości wystąpienia otarć, zadrapań, ran czy nawet 

złamań lub innych uszczerbków zdrowia. W związku z tym Organizator zobowiązuje się do 

zapewnienia dostępu do podstawowej opieki medycznej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poleceń obsłługi. 

 

XII. ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

 

1. Uczestnicy zajęć Ninja Run wyrażają zgodę do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego 

jakąkolwiek techniką w następujących formach: 

• na stronie internetowej www.vikingsrun.com, 

• w mediach tradycyjnych i internetowych (w tym społecznościowych), 

• materiałach promocyjnych, 

• newsletterach 

• jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym 

partnerom Organizatora w celu wykorzystania go do promocji w zakresie jego 

udziału w zajęciach Ninja Run. 

2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest udzielone 

przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: 

http://www.vikingsrun.com/
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• podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego online na stronie https://foxter-

sport.pl/ 

• podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej https://foxter-

sport.pl/ 

• podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz firma dokonująca 

pomiary czasu oraz rejestrację, tj. Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy 

ul. Cichej 8. 

2. Nasza Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dlatego obowiązki 

związane z ochroną danych osobowych wykonuje Administrator danych. 

3. Współadministratorzy zobowiązują się przetwarzać oraz wykorzystywać dane 

osobowe Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

uzupełniania.  

5. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników w celach 

związanych z przeprowadzeniem oraz organizacją Wydarzenia Ninja Run, w tym 

opublikowanie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) na 

liście startowej oraz liście z wynikami biegu. 

6. Uczestnik dobrowolnie podaje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie, 

jednak jest to warunek uczestnictwa w Wydarzeniu Ninja Run. Niedopełnienie tego 

warunku uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu.  

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów i 

zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 

wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. 

8. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w naszej firmie są wyjaśnione 

w naszej Polityce Prywatności pod adresem: www.vikingsrun.com/polityka-

prywatnosci/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikingsrun.com/polityka-prywatnosci/
http://www.vikingsrun.com/polityka-prywatnosci/
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……………………………………………  
Miejscowość, data 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zawodów Ninja Run 

 

Nazwisko, imię ________________________ Rok urodzenia  ___________   

Miejscowość zam. _______________________    _Tel. ______________________________ 

Płeć _____________         Klub _____________________________________ 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się w pełni z regulaminem zawodów, akceptuję wszystkie jego 
postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, iż mój stan zdrowia 
pozwala na udziału w zawodach. Podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002 Dz.U. nr 
101 p. 1095 

PODPIS: 

____________________ 
Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem 
prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Group Sp. z o.o., z siedzibą 
ul. Cicha 8 w Pniewach. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w kuponie 
zgłoszeniowym, osiągniętych na zajęciach wyników sportowych oraz do publikacji mojego wizerunku w celach 
związanych z organizacją oraz promocją w/w zajęć. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 
lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

PODPIS: 

____________________ 

 
 

ANKIETA WSTEPNEJ KWALIFIKACJI 
 

1.Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/ła Pan/Pani /dziecko przebywało/ w rejonach transmisji 
koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

TAK 
NIE 

2.Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/-ła Pan/Pani/ dziecko miało kontakt z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2? 

TAK 
NIE 

3. Czy u Pana/Pani/dziecka występują objawy: 
gorączka powyżej 38 st. C 
kaszel 
uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza 

4. Czy ktoś z domowników obserwuje u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak 
gorączka powyżej 38 st. C, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu? 

TAK 
NI 

_______________________________ 

Miejscowość, data, podpis uczestnika  

http://www.gis.gov.pl/
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……………………………………………  

Miejscowość, data 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NIELETNIEGO 

Zawodów Ninja Run 

 

Nazwisko, imię _____________________________  Płeć _____________        

Rok urodzenia  __________  Miejscowość zam. __________________________ 

Klub _____________________________________ 

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO 

Nazwisko, imię ________________________       __   PESEL _________________ Nr tel. 

___________________ 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się w pełni z regulaminem zawodów, akceptuję wszystkie jego 
postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, iż stan zdrowia 
podopiecznego pozwala na udział w zajęciach. Podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2002 Dz.U. nr 101 p. 1095  

                PODPIS: ____________________ 
Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem 
prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma FOXTER Group Sp. z o.o., z siedzibą 
ul. Cicha 8 w Pniewach. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w kuponie 
zgłoszeniowym, osiągniętych na zajęciach wyników sportowych oraz do publikacji wizerunku podopiecznego w 
celach związanych z organizacją oraz promocją w/w zajęć. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).                      

V                                                                                                                     PODPIS: ____________________ 

 
ANKIETA WSTEPNEJ KWALIFIKACJI 

1.Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/ła Pan/Pani /dziecko przebywało/ w rejonach transmisji 
koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

TAK 
NIE 

2.Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/-ła Pan/Pani/ dziecko miało kontakt z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2? 

TAK 
NIE 

3. Czy u Pana/Pani/dziecka występują objawy: 
gorączka powyżej 38 st. C 
kaszel 
uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza 

4. Czy ktoś z domowników obserwuje u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych – jak 
gorączka powyżej 38 st. C, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu? 

TAK 
NIE 

_____________________________________________________ 

Miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego uczestnika 

http://www.gis.gov.pl/

