REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPEZACH RUN OR DEATH
CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek.
2. Integracja środowiska biegaczy, wielbicieli gier i horrorów.
3. Promocja Regionu.

PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w Biegu Run Or Death .

ORGANIZATOR
Organizatorem Run Or Death, w ramach którego organizowany jest bieg na dystansie około 6 km
(zwany dalej „Biegiem”) jest firma Monster Event Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Blatona 6/125
– zwana dalej „Organizatorem”.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Biegi odbędą się w dniu 16.02.2019 pomiędzy godziną 11:00 a godziną 15:00
Uczestnicy będą startować w seriach po maksymalnie 100 osób, w odstępach czasowych co

10 minut. Organizator ma prawo dokonać zmian co do ilości startujących osób w
poszczególnych seriach, oraz przenosić uczestników pomiędzy seriami po
wcześniejszym ich poinformowaniu.
2. Bieg odbędzie się w Warszawie, start, meta oraz biuro zawodów będą zlokalizowane przy ulicy
Chlubna 1a, teren zielony przy restauracji Dziki Zakątek na Białołęce.

TRASA

1. Trasa biegu jest dostępna na stronie www.runordeath.pl
2. Długość trasy to około 6km, a limit czasu dla każdego zawodnika to 60 minut.
3. Klasyfikacja uczestników będzie prowadzona dla każdej serii oddzielnie.
4. Z każdej startującej serii, na podstawie osiągniętego czasu brutto zostaną wyłonieni
zwycięzcy: kobieta i mężczyzna. Imiona i nazwiska osób, zostaną opublikowane na FP na
Facebook’u organizatora.

https://www.facebook.com/runordeathpoland/
5. Klasyfikacja będzie prowadzona po osiągniętym czasie brutto.

UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
•
•
•
•
•
•
•

Posiadanie własnego adresu mailowego/na jeden adres mailowy można zapisać tylko jedną
osobę.
Utworzenie konta w systemie zapisowym.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
Organizatora www.runordeath.pl
Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Deklaracja udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Wniesienie opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.

2. Aby wziąć udział w biegu należy mieć ukończone 15 lat, przy czym warunkiem startu

osób niepełnoletnich będzie dostarczenie pisemnej zgody opiekuna prawnego.
Zgoda może być napisana odręcznie, musi jednak zawierać imię i nazwisko opiekuna,
adres zamieszkania, oraz aktualny telefon komórkowy.
3. Lista startowa będzie otwarta do dnia 14.02.2019, tylko jeśli ilość wolnych miejsc nie
zostanie wykorzystana wcześniej. Zapisy w dniu biegu nie będą prowadzone.

PAKIETY STARTOWE
1. W całym biegu może wziąć udział maksymalnie 500 osób biegnących.
Organizator pozostawia 30 miejsc do własnej dyspozycji.
Liczbę ZOMBI organizator ustala na 80 osób.

2.
•
•
•
•

Pakiet Uczestnika w biegu obejmuje:
zwrotny pas oraz 4 szarfy, symbolizujące Twoje życia
personalizowaną dwustronną czapkę biegową
pamiątkowy medal na mecie (warunkiem otrzymania medalu jest ukończenie całego biegu)
numer startowy z chipem do pomiaru czasu oraz agrafki

•
•
•

ciepłą herbatę
worek na depozyt (dostępny w depozycie)
niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów

3.
•
•
•

Pakiet Zombi obejmuje:
profesjonalną charakteryzację wykonaną przez doświadczonych wizażystów
pamiątkowy medal (infected) po biegu
ciepłą herbatę

Osoby biorące udział w imprezie jako Zombi, zobowiązane są do stawienia się w Biurze Zawodów,
najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną charakteryzacji.
Każdy Zombi powinien w miarę możliwości dobrać ubiór do charakterystyki imprezy.
Dozwolone jest wykonanie charakteryzacji we własnym zakresie.
Aby wziąć udział w biegu jako zombi trzeba mieć ukończone 15 lat, osoby niepełnoletnie
zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi pisemnej zgody opiekuna prawnego.
Ze względu na porę roku i panującą niską temperaturę, czas przebywania Zombi na trasie nie będzie
przekraczał 2h.

JAK PRZEPISAĆ PAKIET
Osoba, która rezygnuje z udziału na rzecz innej osoby, powinna wysłać z adresu mailowego użytego
podczas rejestracji, wiadomość na adres biuro@monsterevent.pl
W treści wiadomości proszę wpisać pełne dane nowego uczestnika:
• imię i nazwisko
• datę urodzenia
• adres mailowy
• godzinę startu serii / godzinę charakteryzacji
Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu przez inną osobę.
Aby odebrać pakiet za kogoś, osoba odbierająca musi posiadać przy sobie odręcznie napisane
upoważnienie z podpisem właściciela pakietu, oraz kserokopię lub foto dowodu tożsamości
właściciela pakietu. (Kserokopia/foto do wglądu)
Przepisanie pakietu startowego lub zmiana godziny startu będzie możliwa tylko do dnia 6.02.2019

OPŁATY ZA PAKIET UCZESTNIKA W BIEGU
Opłata powinna być uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
• zapisani do 6.01.2019 – 59 zł;
• zapisani po 6.01.2019 – 69 zł;

OPŁATY ZA PAKIET ZOMBI
Opłata powinna być uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
• zapisani do 15.02.2018 – 31 zł;

Opłaty startowe można uiścić na dwa sposoby, w systemie płatności ON-LINE Dotpay
lub przelewem tradycyjnym.
Dane potrzebne do wykonania przelewu tradycyjnego:
MONSTER EVENT Sp. Z o.o.
ul. Blatona 6/125
01- 494 Warszawa
Numer konta:
ING Bank Śląski
53 1050 1012 1000 0090 8017 4015

Jeśli korzystasz z przelewu tradycyjnego, w tytule należy wpisać imię i nazwisko z dopiskiem:
Run Or Death Walentynki oraz rok urodzenia.
Przykład dla Uczestnika biegu:
JAN KOWALSKI----RUN OR DEATH WALENTYNKI/uczestnik---1996.
Przykład dla Zombi:
JAN KOWALSKI----RUN OR DEATH WALENTYNKI/zombi--1996.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli biegacz nie będzie mógł wziąć udziału w biegu
z przyczyn od siebie niezależnych.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora.
Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto organizatora.
Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie zostaną skreślone z listy uczestników.
Wpłaty otrzymane na konto pomimo skreślenia uczestnika, będą w ciągu 30 dni odsyłane z
powrotem, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej za obsługę płatności.
Faktury za udział w biegu wystawiane są do 10 dnia kolejnego miesiąca po dokonaniu płatności.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW
•
•
•

Celem biegu jest przebiegnięcie po wyznaczonej trasie, w taki sposób, aby stracić jak
najmniejszą liczbę szarf.
Każdy z uczestników może posiadać cztery szarfy otrzymane w pakiecie startowym.
Niedozwolone jest przekazywanie szarf pomiędzy zawodnikami pod karą dyskwalifikacji,
szarfy powinny zostać przymocowane do otrzymanego w pakiecie pasa za pomocą rzepa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

który znajduje się na szarfie. Niedozwolone jest przyczepianie szarf w inny sposób
(przywiązywanie, przypinanie zszywkami itp.)
W zależności od tego czy uczestnik dotrze do mety z szarfami czy bez, otrzyma medal z taśmą
SURVIVOR lub z taśmą INFECTED.
Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, godnego udziału w Biegu, oraz niepowodowania
swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym
sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i rzetelny oraz uczciwy pomiar czasu.
Biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu podejrzenie, że: przekazał swój pakiet
startowy innej osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
czy dopingujących zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Biegu .
Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając metę po
pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej.
Każdy uczestnik znajdujący się na trasie musi mieć przypięty numer startowy, numer
startowy wraz z agrafkami znajduje się w pakiecie. Numer należy przypiąć do przedniej części
koszulki.
Uczestnicy mogą startować tylko i wyłącznie w seriach do których się zapisali, osoby które
wystartują w innych seriach nie zostaną uwzględnione w wynikach.
Nie można brać udziału w biegu jako uczestnik i jednocześnie jako Zombi
Wszelkie powstałe w trakcie Biegu spory rozstrzyga Organizator.
Zakazane jest posiadanie w czasie biegu przedmiotów niebezpiecznych.
Zombi nie przemieszczają się po trasie biegu, mają z góry przydzielone miejsce w swoich
strefach.
Zombi nie mogą dotykać uczestników biegu, mogą jedynie łapać za szarfy przyczepione do
pasa.
Uczestnicy nie mogą dotykać Zombi, niestosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało
dyskwalifikacją i usunięciem uczestnika z trasy biegu.
Ideą biegu jest dobra zabawa oraz chęć czystej rywalizacji pomiędzy uczestnikami.
Niedozwolone jest poruszanie się poza wyznaczoną trasą, dotyczy zarówno uczestników jak i
Zombi.
Ze względu na porę roku i panującą niską temperaturę Zombi zostaną podzielni na dwie
grupy.

BIURO ZAWODÓW
•

W dniu zawodów 16.02.2019 biuro będzie zlokalizowane na ternie imprezy, Warszawa ulica
Chlubna 1a, restauracja Dziki Zakątek
Biuro będzie czynne w godzinach 7:30 – 14:00

•

Osoby odbierające pakiet startowy w dniu biegu, proszone są o stawienie się w biurze
zawodów na minimum 1 godzinę przed startem swojej serii.

KLASYFIKACJE I NAGRODY
Po zakończonym biegu, z każdej serii organizator wyłoni najszybszą kobietę, oraz najszybszego
mężczyznę. Imiona i nazwiska tych osób zostaną podane do wiadomości publicznej na Facebook’u
organizatora. W biegu Run Or Death nie ma nagród, ideą biegu jest dobra zabawa i chęć rywalizacji.
Możliwe są drobne nagrody dla zwycięzców w zależności od pozyskanych partnerów.
Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 24h od zakończenia biegu.
KLASYFIKACJA DLA PAR
Ze wszystkich serii organizator wyłoni najszybszą parę żeńską, męską, oraz mieszaną. Klasyfikacja
będzie prowadzona na podstawie sumy dwóch czasów brutto uczestników z danej pary. Tak jak i w
przypadku najszybszych pojedynczych osób, tak i w przypadku PAR, możliwe są drobne nagrody dla
zwycięzców w zależności od pozyskanych partnerów.
Instrukcja połączenia się w Pary w linku poniżej:
http://monsterevent.pl/pomiar-czasu-w-sporcie/laczenie-w-pary
Wyniki klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji dla Par, zostaną podane w ciągu 24h od
zakończenia biegu.

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy.
Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże niepodanie
ich uniemożliwi realizację zamówienia.
Wykonawca biegu zbiera poniższe dane:
Imię nazwisko;
Datę urodzenia;
Płeć;
Adres mailowy;

Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z
wynikami);
Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku.
Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników
do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
Wyniki będą opublikowane na stronie www.monsterevent.pl
Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora.
Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Walentynki_16.02.2019/1 i będą
przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.
Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia
lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych wykonawcy.
Administratorem danych osobowych uczestników jest firma Monster Event Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Blatona 6/125.
Biuro@monsterevent.pl
Zebrany zbiór danych osobowych uczestników o nazwie Walentynki_16.02.2019/1 zostanie usunięty
po zakończeniu imprezy, do dnia 16.03.2019 r.
Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół.
Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może
skontaktować się z administratorem danych osobowych.
VII. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego
udziału w imprezie,
3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną na czas trwania biegu.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w
biegu, jak i kibiców w celach informacyjnych i reklamowych.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania
przyczyny.
Organizator zapewnia depozyt oraz szatnie, ale nie ponosi odpowiedzialności za
pozostawione w nich rzeczy wartościowe.
Organizator nie zapewnia parkingu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody uczestników.
Wszyscy Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania regulaminu,
oraz zasad bezpieczeństwa panujących na terenie imprezy.
Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych pakietów.
Organizator ma prawo zmienić limit dostępnych pakietów, oraz zmienić ilość startujący osób
w seriach.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wszelkie reklamacje związane z biegiem należy zgłaszać do biura zawodów, w godzinach jego
działania.
Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem
Administratorem danych osobowych Uczestników imprezy jest Organizator, Monster Event
Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Blatona 6/125.
Dane uczestników są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją biegu.
Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
lub usunięcia.
Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników biegu określone są w niniejszym
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
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