
 

 

RUNMAGEDDON	SOLO	-	Regulamin	

I.	POSTANOWIENIA	WSTĘPNE		

1. Niniejszy	 Regulamin	 określa	 zasady	 uczestnictwa	 w	 indywidualnych	 wyzwaniach	 o	
charakterze	 sportowym	 inicjowanych	 przez	 EXTREME	 EVENTS	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	
Warszawie	(01-640),	ul.	Jana	Chryzostoma	Paska	21	(dalej	jako:	Organizator).	

2. Dla	celów	promocji	wyzwań	sportowych	używa	się	określenia	„RUNMAGEDDON	SOLO”.		

3. Wyzwania	 sportowe	 odbywające	 się	 w	 ramach	 cyklu	 RUNMAGEDDON	 SOLO	 będą	
promowane	na	stronie	 internetowej	www.runmageddon.pl	 (dalej	 jako:	Strona	 internetowa)	
oraz	przez	portale	społecznościowe.		

4. Kontakt	z	Organizatorem	będzie	możliwy	poprzez	adres	mailowy	solo@runmageddon.pl	oraz	
poprzez	Administratora	dedykowanej	grupy	na	portalu	Facebook.	

5. Udział	w	każdym	wydarzeniu	sportowym	jest	całkowicie	dobrowolny.		

6. Aktywny	 udział	 w	 każdym	 wyzwaniu	 sportowym	 jest	 możliwy	 -	 wyłącznie	 -	 po	 uprzednim	
zapoznaniu	się	z	treścią	niniejszego	Regulaminu	i	jego	akceptacją.			

7. Przestrzeganie	niniejszego	Regulaminu	przez	Uczestnika	jest	obowiązkowe.		

II.	CEL	IMPREZY	

1. Popularyzacja	sportu	jako	zdrowego	i	aktywnego	stylu	życia.	

2. Propagowanie	zdrowego	trybu	życia,	aktywnego	wypoczynku.	

III.	TERMIN,	MIEJSCE	

1. Każdy	 uczestnik	 zobowiązany	 jest	 do	 pokonania	 wybranego	 dystansu	 oraz	 przeszkód	 lub	
wykonania	 odpowiednich	 ćwiczeń,	 w	 dowolnym,	 odosobnionym,	 miejscu,	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	 przepisami	w	 zakresie	 przemieszczania	 się,	 a	 następnie	 udokumentowania	
swojej	aktywności.		

2. Udokumentowanie	aktywności	nastepuje	poprzez	wysłanie	na	adres	solo@runmageddon.pl	
zdjecia,	 np.	 zdjęcia	 ekranu	 urządzenia,	 potwierdzającego	 pokonanie	 przez	 Uczestnika	
wybranego	dystansu	ze	wskazaniem	czasu	w	jakim	wyzwanie	zostało	zrealizowane.	Powyższe	
będzie	następowało	poprzez	wysłanie	dedykowanego	formularza.		

3. Uczestnik	 zobowiązany	 jest	 do	 zrealizowania	 wyzwania	 w	 terminie	 od	 dnia	 ogłoszenia	
wyzwania	 do	 dnia	 wskazanego	 w	 wydarzeniu,	 tj.	 do	 końca	 miesiąca	 w	 którym	 wyzwanie	
zostało	opublikowane.		

IV.	ZAPISY	

Warunkiem	 zapisania	 się	 na	 wyzwanie	 jest	 założenie	 konta	 w	 serwisie	 www.runmageddon.pl,	
wyrażenie	 odpowiednich	 zgód,	 złożenie	 oświadczeń	 i	 akceptacji	 warunków	 uczestnictwa,	
wypełnienie	elektronicznego	formularza	znajdującego	się	na	Stronie	internetowej	i	uiszczenie	opłaty	
startowej.	

V.OPŁATY	

1. Opłata	startowa	za	udział	w	wyzwaniu	RUNMAGEDDON	SOLO	wynosi:	



 

 

a. dla	formuł	Rekrut	oraz	Intro	69	zł	(w	cenę	wliczony	jest	pamiątkowy	medal,	koszulka	
RUNMAGEDDON	oraz	bandana	finisher);	

b. dla	formuły	KIDS	29zł	(	w	cenę	wliczony	jest	pamiątkowy	medal	oraz	bandana	KIDS)	

2. Organizator,	w	 ramach	opłaty	 startowej	 zobowiązuje	 się	do	wykonania	na	 rzecz	Uczestnika	
następujących	świadczeń:	

a. Wpisania	Zgłaszającego	na	listę	uczestników	wyzwania		

b. Wysłania	zaproszenia	do	zamkniętej	Grupy	Uczestników	wyzwania	na	Facebooku	

c. Wysyłki,	na	własny	koszt	pamiątkowych	medali	i	bandan,	a	w	przypadku	formuł	Rekrut	i	
Intro	także	koszulek	Runmageddon	

3. Wysyłka	 pakietów	 startowych	 nastąpi	 w	 terminie	 do	 20	 dni	 po	 udokumentowaniu	 i	
zweryfikowaniu	realizacji	wyzwania	przez	Organizatora.		

4. Wysyłka	 pakietów	 startowych	 zostanie	 zrealizowana	 na	 adres	 wskazany	 jako	 miejsce	
zamieszkania	 uczestnika	 w	 jego	 profilu.	 W	 związku	 z	 tym,	 podczas	 zapisu	 prosimy	 o	
zwrócenie	 uwagi,	 na	 poprawność	 	 podanych	 przy	 rejestracji	 danych	 i	 ewentualne	 ich	
zaktualizowanie.		

5. W	przypadku	podania	błędnego	adresu	odbioru	pakietu	startowego,	ponowna	jego	wysyłka	
odbędzie	się	na	koszt	Uczestnika.		

VI.	DOKUMENTACJA	WYZWANIA	

1. Aby	 udokumentować	 swoje	wyzwanie	Uczestnik	może	 przesłać	 screen	 z	 dowolnej	 aplikacji	
biegowej,	 która	 monitoruje	 pokonany	 dystans	 lub	 w	 przypadku	 realizacji	 wyzwania	 na	
domowej	 bieżni,	 zdjęcie	 tej	 bieżni	 z	 wynikami.	 Jeżeli	 Uczestnik	 ma	 inny	 pomysł	 na	
dokumentację,	 ale	 nie	 ma	 pewności,	 czy	 Organizator	 go	 zaakceptuje,	 może	 przesłać	
zapytanie	na	adres	mailowy:	solo@runmageddon.pl	.	

2. Aby	 udokumentować	 poszczególne	 przeszkody	 należy	 przesłać	 zdjęcia	 lub	 video	 z	 ich	
pokonywania.	Zamiast	przeszkód,	można	wykonywać	również	burpess	 lub	 inne	ćwiczenia	w	
seriach	wskazanych	przy	opisie	każdej	z	formuł.		

3. Dokumentację	należy	wysłać	na	adres:	solo@runmageddon.pl		

VII.	OCHRONA	DANYCH	OSOBOWYCH		

1. Administratorem	 danych	 osobowych	 Uczestników	 jest	 Organizator.	 Kontakt	 z	
administratorem	możliwy	jest	poprzez	wysłanie	wiadomości	na	adres	iod@runmageddon.pl.	

2. Dane	 osobowe	 Uczestników	 wyzwania	 będą	 przetwarzane	 przez	 Organizatora	 w	 celu	
realizacji	świadczeń,	przyznawania	wyróżnień	oraz	w	celach	komunikacji	marketingowej.		

4. Dane	 osobowe	 Uczestników	 będą	 wykorzystywane	 i	 przetwarzane	 przez	 Organizatora	
zgodnie	z	przepisami	powszechnie	obowiązującego	prawa.		

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



 

 

6. Podanie	 danych	 osobowych	 oraz	 wyrażenie	 zgody	 na	 ich	 przetwarzanie	 jest	 dobrowolne,	
jednakże	 ich	 niepodanie	 lub	 brak	 zgody	 na	 przetwarzanie,	 ze	 względów	 organizacyjnych,	
uniemożliwia	udział	w	wyzwaniu.		

7. Uczestnik	wyraża	zgodę,	na	wykorzystywanie	przesłanych	w	ramach	wyzwania	materiałów	w	
tym	 zawierających	 jego	 wizerunek,	 przez	 Organizatora	 i	 jego	 Partnerów,	 w	 celach	
informacyjnych	 i	 promocyjnych.	 Wyrażenie	 zgody	 daje	 prawo	 do	 nieodpłatnego	
wykorzystania	 utrwalonego	 w	 formie	 fotografii	 lub	 zapisu	 wideo	 wizerunku	 Uczestnika	 w	
następujących	formach:	

a. Wprowadzenie	do	pamięci	komputera	i	do	sieci	multimedialnej,	
b. Zamieszczanie	i	publikowanie	w	prasie,	na	stronach	internetowych,	a	także	

w	mediach	społecznościowych‘	
c. Emisja	w	przekazach	telewizyjnych.	

8. Lista	aktualnych	Partnerów	Organizatora	znajduje	się	na	Stronie	internetowej.		

9. Rozpowszechnianie	 wizerunku,	 o	 którym	 mowa	 powyżej	 odbywa	 się	 w	 oparciu	 o	
zezwolenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 81	 ust.	 1	 zd.	 1	 Ustawy	 o	 prawie	 autorskim	 i	
prawach	pokrewnych.	Zezwolenie	jest	udzielone	przez	Uczestnika	poprzez	akceptację	
niniejszego	Regulaminu	podczas	zapisu	online	na	Stronie	Internetowej.		

	

VIII.	OKTALOG	

Biorąc	udział	w	w/w	wyzwaniu	„Runmageddon	SOLO”	należy	przestrzegać	niżej	wymienionych	zasad	
dostępnych	na	stronie	internetowej	oraz	wymienionych	poniżej:	

1. Rekreacja	 w	 służbie	 dobrego	 samopoczucia.	 Bieganie	 podczas	 pandemii	 ma	 służyć	
podstawowym	 potrzebom.	 Nie	 ma	 być	 wielogodzinnym	 treningiem	 budującym	 formę,	 ale	
rekreacją	służącą	poprawie	nastroju,	zaczerpnięciu	świeżego	powietrza.		

2. Intro	 i	 Rekrut	 -	 tylko	 krótkie	 dystanse.	 Potraktuj	 nasze	 wyzwanie,	 jako	 pomysł	 na	 szybką,	
kreatywną	przebieżkę.	Wybieraj	dystans	od	3	do	6	kilometrów.	

3. Solo,	 czyli	 biegaj	 w	 pojedynkę.	 Pamiętaj,	 zgodnie	 z	 obostrzeniami	 rządu	 zabronione	 jest	
bieganie	w	grupie,	nawet	najmniejszej	dwuosobowej.		

4. 2	metry	 -	 zachowuj	 dozwoloną	 odległość.	Wybieraj	 godziny,	 miejsca,	 gdzie	możesz	 biegać	
samemu.	Jeśli	już	spotkasz	na	swojej	drodze	inne	osoby,	utrzymuj	odpowiedni	dystans.	

5. Przeszkody	 -	wymyślaj	 swoje.	Nie	 korzystaj	 z	 dostępnych	 torów,	 placów	 zabaw	 czy	 ścianek	
wspinaczkowych.	

6. Trasy	-	wyznacz	nowe!	Nie	korzystaj	z	utartych	ścieżek.	Parki,	lasy,	bulwary,	skwery	wszystkie	
miejsca,	w	których	zwyczajowo	biegasz	pewnie	są	zamknięte.	Znajdź	nowe,	nieuczęszczane.	
Pamiętaj	–	możesz	też	wykorzystać	swój	ogródek,	bieżnię,	taras	czy	jakąkolwiek	przestrzeń	w	
mieszkaniu	lub	domu!	

7. Zachowaj	zasady	higieny.	Dezynfekuj	ręce,	a	jeśli	to	możliwe,	używaj	maseczek	ochronnych.	



 

 

8. Kids	 –	 zachęcajcie	 dzieciaki	 do	 wymyślania	 niesamowitych	 tras	 w	 domu,	 na	 tarasie	 i	 w	
ogródku.	Pamiętaj,	że	osoby	poniżej	18	roku	życia	mogą	przebywać	poza	domem	wyłącznie	w	
towarzystwie	pełnoletniego	opiekuna.		

IX.		

1. Konsumentowi	 przysługuje	 prawo	 do	 odstąpienia	 od	 umowy	 o	 udział	 w	 Wyzwaniu.	
Odstąpienie	 od	 umowy	 następuje	 przez	 złożenie	 oświadczenia	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	
zawarcia	umowy,	za	które	uznaje	się	dzień	opłacenia	pakietu	startowego	w	Wyzwaniu.		

2. W	przypadku	wyrażenia	 przez	 Konsumenta	 zgody	 na	 rozpoczęcie	 świadczenia	 usługi	 przed	
upływem	14	dniowego	terminu	do	odstąpienia	od	umowy	i	poinformowania	Konsumenta	o	
utracie	 prawa	 do	 odstępowania	 od	 umowy,	 prawo	 do	 odstąpienia	 wygasa	 z	 chwilą	
rozpoczęcia	świadczenia	usługi.	

3. W	 przypadku	 braku	 zgody	 na	 rozpoczęcie	 świadczenia	 usługi	 przed	 upływem	 okresu	 do	
odstąpienia	od	umowy,	Organizator	powstrzymuje	się	od	rozpoczęcia	świadczenia	usługi	do	
końca	 tego	 okresu.	 Konsument	 może	 w	 każdym	 czasie	 wyrazić	 zgodę	 na	 rozpoczęcie	
świadczenia	 usługi	 przed	 upływem	 okresu	 do	 odstąpienia	 od	 umowy.	 Oświadczenie	 jest	
składane	za	pośrednictwem	profilu	na	Stronie	internetowej.		

4. Aby	skorzystać	z	prawa	odstąpienia	od	umowy,	należy	poinformować	Organizatora	–	Extreme	
Events	sp.	 z	o.o.	 	 z	 siedzibą	w	Warszawie,	o	swojej	decyzji.	 Informację	 taką	należy	przesłać	
drogą	 elektroniczną	 na	 adres:	 kontakt@runmageddon.pl,	 przy	 czym	powinna	 ona	 zawierać	
jednoznaczne	 oświadczenie	 o	 wykonaniu	 prawa	 do	 odstąpienia	 od	 umowy.	 Zwrot	 nastąpi	
bezpośrednio	na	rachunek	karty,	z	której	został	dokonany	zakup.		

5. W	 przypadku	 odstąpienia	 od	 umowy	 Organizator	 zwróci	 równowartość	 ceny	 pakietu	
startowego	z	dnia	zakupu		niezwłocznie,	a	w	każdym	przypadku	nie	później	niż	w	ciągu	14	dni	
licząc	od	dnia,	w	którym	zostanie	on	poinformowany	o	decyzji	Uczestnika.	

X.	

1. Niniejszy	Regulamin	publikowany	jest	na	Stronie	internetowej.		

2. Organizatorowi	 przysługuje	 prawo	 do	 wprowadzenia	 zmian	 w	 niniejszym	 Regulamnie.		
Wszelkie	 zmiany	wchodzą	w	 życie	po	upływie	2	dni	 licząc	od	 ich	opublikowania	na	 Stronie	
internetowej.		

3. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 zastosowanie	 znajdują	 przepisy	
prawa	polskiego,	w	tym	w	szczególności	kodeksu	cywilnego.		


