
R E G U L A M I N 

Ninja Wolf Race 

 

 

Data: 05.06.2021r. Godzina 11:00 

Dystans:Tor około 100m 

Lokalizacja:Trzcianka, Plac Pocztowy 

 

I. CEL IMPREZY: 
1. Zachęcanie ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
2.Zachęcanie społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w 
szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci. 
3.Łączenie biegania z dobrą zabawą w postaci biegu survivalowego. 
4.Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych. 
 

II. ZASADY BIEGU: 
1. Zawodnicy startują po 2 osoby w kolejności zapisów w kat. Kobiet oraz kat. Mężczyzn 

2. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu. 
3. Przeszkód pilnują Wolontariusze oraz sędziowie wyznaczeni przez Organizatora oraz 
odpowiednio oznakowani. 
4. Wolontariusze oraz sędziowie pilnują porządku na trasie oraz tego by zawodnicy 
pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową i zasadami bezpieczeństwa. 
5. Każdy z zawodników musi pokonać przeszkodę samodzielnie bez pomocy innych 
zawodników oraz osób trzecich. 
6. Do pokonania przeszkody zawodnik może podejść nie więcej niż 3 razy oraz nie więcej niż 
5 min na przeszkodę 

7. W przypadku niepokonania przeszkody zawodnik kończy rywalizacje. 
8. Każdy z Zawodników może poprawić swój wynik podchodząc maksymalnie 3 razy do 
rywalizacji. 
9. W przypadku dużej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie mozliwość 
ograniczenia ilości prób. 
 

III. ORGANIZATORZY: 
1.Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka 

Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 

NIP: 763-213-3-75 

REGON: 368628271 

KRS: 0000701217 

 

IV. UCZESTNICTWO: 
1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały 
ukończone 18 lat lub min. 16 lat za zgodą opiekunów prawnych. 
2. Każdy uczestnik musi podpisać wymagane oświadczenia, 
 

V. ZASADY ZAPISÓW: 



1. Zapisy dokonywane będą przez foxter-sport.pl oraz Zapisy dokonujemy na miejscu w dniu 
05.06.2021 do 1 godziny przed rozpoczęciem zawodów, pod warunkiem wolnych miejsc na 
liście startowej. 
2. Z uwagi na nietypowy charakter zawodów uczestnicy biegu startują kolejno zgodnie z 
listą startową. 
3. Lista miejsc jest ograniczona i wynosi 120 osób 

 

VI. ŚWIADCZENIA: 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 
1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany 
godziny startu 

2. Pamiątkowe medale. 
 

VII. KLASYFIKACJE: 
Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach: 
1. Kobiety –miejsca I-III, 
2. Mężczyźni –miejsca I-III, 
 

VIII. NAGRODY: 
1. Zawodnicy i zawodniczki, którzy w ramach klasyfikacji zajmą trzy pierwsze miejsca 
otrzymają od Organizatora puchary/statuetki. 
2. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody 
dla zwycięzcówi/lub uczestników. 
3. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie 
internetoweji/lub na fanpage wydarzenia. 
 

IX. BEZPIECZEŃSTWO: 
1. Wolf Race Ninja jest biegiem nastawionym na świetną zabawę, pamiętać należy jednak, 
że jest to event survivalowy. Uczestnicy imprezy są narażeni na kontuzje w postaci otarć, 
zadrapań, zwichnięć, złamań oraz wycieńczenia organizmu w związku z panującymi 
warunkami pogodowymi. 
2. 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. 
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 
zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki. 
4. 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. 
Osoby w ww. obuwiu nie zostaną dopuszczone do biegu. W przypadku złamania 
powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 
5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz 
Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy. 
6. Udział w zawodach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających WZBRONIONY. 
 

X. DANE OSOBOWE 



Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 
 

XI. OCHRONA WIZERUNKU 

Uczestnicy biegu Ninja Wolf Race  wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z 
imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz 
materiałach promocyjnych biegu. 
 

XII. 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:kontakt.wolfrace@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na stronie wydarzenia. 
3. Organizator biegu zastrzega sobie możliwośc zmian w regulaminie 

mailto:kontakt.wolfrace@gmail.com

