
§ I. CEL IMPREZY:

Data: 29.07.2023 r.
Dystans: 10 km + 30 przeszkód
Lokalizacja: Powiat czarnkowsko-trzcianecki, Woj. Wielkopolskie.

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie 
i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:
1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
3. Wysiłku fizycznego połączonego z dobrą zabawą.

§ II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie SPORT EVENTS TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375, REGON: 368628271, 
KRS: 0000701217, Rachunek bankowy: 56 1090 2268 0000 0001 3550 5740

III. UCZESTNICTWO:

1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat lub za zgodą 
 rodziców, młodzież w wieku 14-18 lat.
2. Osoby w wieku 14-18 lat po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania wzoru 
 oświadczenia celem przekazania do podpisu przez rodziców (opiekunów).
3. Każdy uczestnik musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać wymagane 
 oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.

§ IV. ZASADY ZAPISÓW:

1. Zapisów dokonujemy na stronie: https://foxter-sport.pl/wolf-race-2023
2. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik dostaje maila zwrotnego z informacją dotyczącą 
 płatności.
3. Maksymalna liczba uczestników wynosi 900 osób (liczba ta może ulec zmianie).
4. Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja zostanie zamknięta, o czym 
 zarejestrowany uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
5. Z uwagi na nietypowy charakter zawodów, uczestnicy biegu startują w falach po 50 osób co 15/20 minut 
 - pierwsza fala (Seria ELITE) startuje o godzinie 10:00.
6. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dogodną dla uczestnika.
7. Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.
8. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma instrukcję dotyczącą płatności.
9. Dokonanie płatności zapewnia miejsce na liście startowej.
10. Zapisów z pełnym pakietem dokonywać można do dnia 15.07.2023 r. (data ta może ulec zmianie).
11. Miejsce zapewnia dokonanie płatności, a NIE rejestracja.

REGULAMIN WOLF RACE 2023



§ V. OPŁATA STARTOWA:

1. Opłata startowa wynosi:
 • 109 zł – opłata uiszczona w dniach 02.01.2023 - 31.01.2023
 • 139 zł - opłata uiszczona w dniach 01.02.2023 - 28.02.2023
 • 149 zł - opłata uiszczona w dniach 01.03.2023 - 30.04.2023
 • 159 zł - opłata uiszczona w dniach 01.05.2023 - 30.06.2023
 • 169 zł - opłata uiszczona w dniach 01.06.2023 - 25.06.2023
2. Dla Fali ELITE opłata podstawowa + 30 zł
3. Istnieje możliwość korzystania ze zniżki grupowej w wysokości 10 zł na osobę.
4. Przed rejestracją grupy prosimy o kontakt drogą mailową.
5. Opłata startowa musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od daty rejestracji, lecz nie później niż do dnia zakończenia 
 rejestracji (25.07.2023) pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zawodach.
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na 
 odstąpienie od umowy, zawartej na odległość.
7. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.
8. W przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora opłata 
 startowa nie podlega zwrotowi.
9. Organizator przewiduje konkursy i zniżki okolicznościowe zależne od Organizatora.

§ VI. ZASADY BIEGU:

1. Bieg WOLFRACE jest to bieg survivalowy - połączenie biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód na trasie 
 biegu. Z kategorii OCR
2. Przeszkody dzielimy na:
1. - naturalne: wzniesienia, pagórki, rowy, bagna, zbiorniki wodne,
2. - sztuczne: ściany, liny, zasieki, rampy, kombosy przeszkód, multirigi i inne.
3. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.
4. Organizator nie dopuszcza zastępczego pokonywania przeszkody naturalnej jak np. zbiornik wodny, podbiegi, 
 zasieki, odcinki z obciążeniem, a także niektórych przeszkód technicznych
5. Przeszkód pilnują odpowiednio oznakowani Wolontariusze oraz Sędziowie wyznaczeni przez Organizatora.
6. Wolontariusze pilnują porządku na trasie biegu oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich 
 przeznaczeniem, budową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
7. Przed przystąpieniem do wykonania karnego zadania zawodnik musi podjąć przynajmniej jedną poważną próbę 
 pokonania przeszkody. Za próbę taką nie uważa się dotknięcia przeszkody.
8. Zawodnik ma prawo wielokrotnie podejmować próbę pokonania każdej z przeszkód, w przypadku utworzenia 
 się kolejki przy przeszkodzie Zawodnik powtarzający przeszkodę powinien udać się na koniec kolejki. 
 W przypadku niektórych przeszkód mogą być utworzone odrębne tory – przeznaczone dla zawodników 
 pokonujących przeszkody po raz pierwszy oraz odrębne – dla zawodników podejmujących próby pokonania 
 przeszkody po raz kolejny.
9. W przypadku nie pokonania przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik otrzymuje kreskę na opasce, która 
 zobowiązuje go do wykonania karnego zadania – karnej pętli
10. Karna pętla to specjalny odcinek trasy tuż przed metą, który zawodnik musi pokonać tyle razy, ile kresek na 
 opasce otrzymał podczas biegu (po jednej za każdą niezaliczoną przeszkodę). Zawodnik może przekroczyć linię 
 mety dopiero po odbyciu całej kary.
11. Zawodnicy nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji sędziów technicznych/wolontariuszy w trakcie biegu. 
 Sędzia/wolontariusz ma zawsze rację.
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§ VII. ZASADY BIEGU KAT. ELITE

1. Zawodnik Serii Elite zobowiązany jest biec z opaską Serii Elite założoną na głowę, z numerem startowym na 
 wysokości czoła, skierowanym do przodu, przy czym: Dopuszcza się zsunięcie opaski na szyję w trakcie 
 pokonywania newralgicznych przeszkód, na których może ona spaść z głowy.
2. Utrata opaski lub jej zgubienie w trakcie biegu skutkuje wyeliminowaniem z Serii Elite. Zawodnik który odpadnie 
 z elity nie spada do Open. 
3. Zawodnicy serii Elite obowiązkowo pokonują trasę samodzielnie. Zawodnicy nie mogą sobie pomagać, ani 
 korzystać z pomocy kibiców czy wolontariuszy/sędziów.
4. Limit czasowy wynosi 4 godziny.
5. Zezwala się na stosowanie magnezji zarówno sypkiej jak i w płynie.
6. Elita kobiet może być zwolniona z wykonania konkretnej wskazanej przez organizatora przeszkody.
7. Kobiety w serii Elite otrzymują 2 opaski, za nie pokonanie przeszkody naliczana jest 5 minutowa kara czasowa.
 i utratą opaski, utrata drugiej opaski to dyskwalifikacja. Mężczyźni otrzymują 1 opaskę.
8. Zawodnicy mogą podchodzić do pokonywania przeszkody dowolną liczbę razy
9. Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa wolontariusz bądź sędzia.
10. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany do bezwzględnego oddania opaski ELITE 
 wolontariuszowi/sędziemu.
11. Zawodnik bez opaski na każdej kolejnej przeszkodzie, której nie pokona otrzymuje kreskę na opasce na ręce 
 i jest zobowiązany do wykonania karnych pętli (tak samo jak zawodnicy open)
12. Wolontariusz/sędzia może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika 
 do jej pokonywania.
13. Przeszkody, na których zawodnicy nie mogą dotknąć ziemi, zaliczane są po uderzeniu dzwonka ręką lub dłonią.
14. Decyzje wolontariusza/sędziego są ostateczne.

§ VIII. DEPOZYT I HIGIENA:
1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników, zaleca się nie zostawianie 
 rzeczy wartościowych w depozycie. (czyt. REGULAMIN PRZECHOWANIA RZECZY)
3. Organizator zapewnia depozyt i toalety.

§ IX.KLASYFIKACJE
1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach serii OPEN oraz ELITE:
 a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet ELITE,
 b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn ELITE,
 c) Kobiety Masters (40+) – miejsce I-III dla najszybszej kobiety ELITE,
 d) Mężczyźni Masters (40+) – miejsce I-III dla najszybszego mężczyzny ELITE,
 e) Najszybsze drużyny - przyznawana na podstawie sumarycznego czasu 5 najszybszych członków teamu 
  serii ELITE
 f) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet OPEN,
 g) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn OPEN,
 h) Kobiety Masters (40+) – miejsce I-III dla najszybszej kobiety OPEN
 i) Mężczyźni Masters (40+) – miejsce I-III dla najszybszego mężczyzny OPEN
 j) Najszybsze drużyny - przyznawana na podstawie sumarycznego czasu 5 najszybszych członków 
  grupy OPEN
2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami 
 zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej, poświęconej danemu biegowi.
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§ X. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU:

1. Pakiety startowe wydawane będą w dniu imprezy.
2. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej godzinę przed startem swojej fali.
3. Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu 
 dowodu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Nie ma możliwości odbioru 
 pakietu za kogoś.
4. Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu minimum 10 minut przed 
 startem fali by wziąć udział w obowiązkowej rozgrzewce.

§ XI. NAGRODY:

1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji kobiet i mężczyzn, zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od 
 Organizatora Trofea.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają od Organizatora Trofea.
3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
4. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.
5. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.
6. Organizator przewiduje VOUCHERY na darmowy bieg. Osoba, która stanie się posiadaczem VOUCHERA i chce 
 wziąć udział w biegu, musi skontaktować się z Organizatorem i przejść pełny proces rejestracji (chodzi o pomiar 
 czasu oraz przygotowanie przez organizatora pełnego pakietu startowego oraz kwestie związane 
 z bezpieczeństwem).
7. Organizator przewiduje nagrody specjalne, o których poinformuje mailowo.

§ XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań by zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo w trakcie biegu. W szczególności, 
 Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub 
 w związku z biegiem.
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków a także 
 drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, 
 przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu 
 ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego 
 ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników, zakazuje się startu w butach typu kolce lub butach 
 z kolcami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie 
 wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym 
 bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać 
 zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów
6. i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.
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§ XIII. POMIAR CZASU:

1. Za pomiar czasu odpowiada firma FOXTER-SPORT.
2. W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu.
3. Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację uczestnika biegu z klasyfikacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty 
 za zgubiony chip w wysokości 50 zł.

§ XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie SPORT EVENTS 
 TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375, REGON: 368628271, KRS: 0000701217 
 Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt.wolfrace@gmail.com lub pisemnie na adres 
 siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: � przede wszystkim aby 
 wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. 
 WOLF RACE
 • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa 
  procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. 
 dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez 
 sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie  
 i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
 Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą 
 sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres 
 wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub 
 ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
 formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych 
 ze szczególną sytuacją.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
 przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie 
 sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez 
 Panią/Pana w imprezie sportowej.
9. Zawodnik jest świadomy, że jego dane osobowe wraz z uzyskanym czasem mogą zostać przekazane 
 do Stowarzyszenia OCR Polska na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, celem uwzględnienia jego wyniku 
 w Rankingu OC
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§ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru 
 Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 
 osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca 
 Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
4. Osoby biorące udział w biegu przeszkodowym WOLFRACE wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 
 w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach 
 promocyjnych biegu.
5. Pytania dotyczące regulaminu i samej imprezy należy kierować na adres email: kontakt.wolfrace@gmail.com 
 lub poprzez Facebook www.facebook.com/Wolfracepl
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