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Regulamin biegów Vikings Run 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia sportowego Vikings Run jest Wiktor Wójcik, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą: 

Wiktor Wójcik Trener Personalny.  

97-200 Tomaszów Maz.  

pl. Kościuszki 11, 

NIP 7732440989 

 wpisana do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 

II. OPIS WYDARZENIA 

Vikings Run Kids to bieg w formule OCR, czyli tzw. bieg przeszkodowy. Uczestnicy za zadanie mają 
zmierzyć się z trasą wypełnioną przeszkodami, zagadkami i rywalami. Jednak najważniejszym ich celem 
jest dobra zabawa, sprawdzenie siebie. Vikings Run Kids ma dostarczyć ogromną dawkę pozytywnej 
energii, zdrowej rywalizacji oraz świetnej atmosfery towarzyszącej całemu wydarzeniu. Vikings Run 
Kids to wydarzenie kierowane do dzieci w wieku od 5 lat do 11 roku życia. Pragniemy stworzyć 
tematyczny bieg z przeszkodami, który nie tylko dostarczy ekstremalnych wrażeń, ale każdemu z 
uczestników pozwoli choć na chwilę przenieść się w mityczny świat Vikingów oraz Smoków. Oprócz 
biegu będą organizowane gry i zabawy, bojowe malunki na twarzy, warkoczyki prwdziaych Wikingów. 
 

III. PRZESZKODY 

Vikings Run KIds oferuje bieg z przeszkodami oraz zadania do wykonania dla drużyny do 5 osób. 

Mogą to być przeszkody naturalne lub sztuczne. Przeszkody o różnym stopniu trudności jak i zagadki 

na różnym stopniu skomplikowania. Trasa zawiera około 14 punktów gdzie trzeba pokonać przeszkody. 

Impreza ma charakter edukacyjny uczy współpracy i koordynacji ruchowej  

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Terminy oraz miejsca wydarzeń podawane są na bieżąco na stronie internetowej 

www.vikingsrun.pl 

http://www.vikingsrun.pl/
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2. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia. Uczestnicy 

zostaną o tym fakcie poinformowani nie później niż 48 h przed wydarzeniem 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 biegu o czym poinformuje Uczestników na 

stronie internetowej oraz drogą mailową. W wyniku niniejszych zmian Uczestnikowi 

przysługuje zwrot kosztów. 

 

V. ZASADY BIEGU I KLASYFIKACJI 

 

1. Uczestnik biegu za zadanie ma pokonać  trasę Kids Run w drużynie (do 5 osób) w jak 

najszybszym czasie. 

2. Uczestnik może wziąć udział tylko raz w biegu, czas korzystania z pozostałych atrakcji nie jest 

ograniczony czasowo. 

3. Organizator umieszcza na trasie biegu przeszkody o różnym stopniu trudności.Niektóre 

zadania wymagają pracy zespołowej. 

4. Przy wybranych przeszkodach znajdować się będą wyznaczeni przez Organizatora Sędziowie. 

5. Polecenia Sędziego mają pierwszeństwo przed instrukcjami zawartymi w tym Regulaminie, a 

Uczestnik zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Uczestnicy zobowiązani są startować o wyznaczonej przez Organizatora godzinie, w 

określonych grupach do 5 osób. Start o innej godzinie niż wyznaczona może skutkować 

dyskwalifikacją.  

7. Godziny startów 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 … 16:00 

 

VI. UCZESTNICTWO 

 

1. W biegu mogą brać udział: 

1.1.  Wyłącznie zarejestrowani uczestnicy.  

1.2. Dzieci mogą startować 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. 

 

VII. ZASADY ZAPISU 

 

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

1.1.  Zarejestrowanie się w serwisie www.pomiaryczasu.pl lub wsyłanie zgłoszenia 

na kontakt@vikingsrun.com, 

1.2.  Wypełnienie  Formularza zgłoszeniowego 

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

przestrzeganie. 

1.4.  Akceptacja udziału w biegu na własną odpowiedzialność (rodzica), biorąc pod 

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

ryzyku utraty (lub pogorszenia) zdrowia lub życia.   

http://www.pomiaryczasu.pl/


 
 

3 
 

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. 

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 3 dni przed terminem biegu. 

 

VIII. OPŁATY STARTOWE 

 

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od rodzaju biegu oraz terminu zapisu przy czym wraz 

ze zbliżaniem się terminu biegu cena wzrasta. 

2. Wysokość opłaty zależy od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia Formularza 

zgłoszeniowego.  

3. Wysokość wpisowego dla każdej opcji biegu opublikowana została na Stronie internetowej 

www.vikingsrun.com. 

4. Uczestnik ma 7 dni od momentu rejestracji na dokonanie opłaty, jednak nie może nastąpić to 

na 3 dni przed danym biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji. 

Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności 

miejsc na wybrany bieg. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę 

administracyjną.  

5. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych 

Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę. 

 

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

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

dnia opłacenia wpisowego (po uprzednim wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego), jednak 

nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który 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 ze startu, o której mowa w ust. 1, następuje po upływie 14 dni od daty 

zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności.  

 

X. ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

http://www.vikingsrun.com/
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1. Uczestnicy biegu Vikings Run Kids wyrażają zgodę do wykorzystania ich wizerunku 

utrwalonego jakąkolwiek techniką w następujących formach: 

● na stronie internetowej www.vikingsrun.com, www.progressedu.pl 

www.fabrykafrajdy.pl , 

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

● materiałach promocyjnych biegu, 

● newsletterach 

● jako materiały promocyjne udostępnione sponsorom oraz oficjalnym 

partnerom Organizatora w celu wykorzystania go do promocji w zakresie jego 

udziału w biegu Vikings Run Kids. 

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

przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: 

● podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego online na stronie 

www.pomiaryczasu.pl 

● podczas akceptacji online oświadczenia na stronie internetowej 

www.pomiaryczasu.pl 

● podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych jest Organizator. 

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

związane z ochroną danych osobowych wykonuje Administrator danych. 

3. Administrator powierza zbieranie danych osobowych Uczestników na cele określone 

umową powierzenia danych firmie dokonującej pomiary czasu oraz rejestrację, tj. 

Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna. 

4. Administrator zobowiązuje się przetwarzać oraz wykorzystywać dane osobowe 

Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

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

uzupełniania.  

6. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników w celach 

związanych z przeprowadzeniem oraz organizacją eventu Vikings Run, w tym 

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

liście startowej oraz liście z wynikami biegu. 

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

jednak jest to warunek uczestnictwa w biegu Vikings Run. Niedopełnienie tego 

warunku uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.  

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/
http://www.progressedu.pl/
http://www.fabrykafrajdy.pl/

