
 REGULAMIN I OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU PARTNERÓW TRENINGOWYCH RUNMAGEDDON 

§ 1 

  

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa, wiążące każdego Partnera 

Treningowego, zasady Programu Partnerskiego. 

2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Extreme Events Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stefana 

Czarnieckiego 86/88, lok.1, 01-541 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000535982 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

  

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Program Partnerski - przygotowana przez Organizatora akcja z rabatem 15% na zasadach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie skierowana do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  

2. Partner Treningowy – klub sportowy, klub fitness, centrum treningowe lub drużyna sportowa 

zrzeszająca uczestników biegów z przeszkodami, w skład której wchodzi minimum 10 (dziesięciu) 

członków; członkiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba która ukończyła lat 16 

(szesnaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów prawych chyba, że zgoda taka w świetle 

obowiązujących przepisów nie jest konieczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w 

nim zasady Programu Partnerskiego;  tożsamość członka klubu, centrum lub drużyny zostanie 

potwierdzona przez Organizatora. 

2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego - warunkiem skorzystania z Programu Partnerskiego 

Runmageddon jest wysłanie zgłoszenia swojego klubu sportowego / klubu fitness / centrum 

treningowego/ drużyny sportowej na adres kluby@runmageddon.pl, zawierającego nazwę i opis 

potencjalnego Partnera Treningowego oraz imię, nazwisko, ID Użytkownika, e-mail, nr telefonu 

Kierownika Klubu / Kapitana Drużyny; o przystąpieniu do Programu Partnerskiego decyduje 

Organizator, który przesyła zwrotne potwierdzenie przyłączenia do Programu Partnerskiego wraz z 

indywidualnym kodem Partnera Treningowego. 

  

§3 

1. Program Partnerski przeznaczony jest dla wyłącznie dla Partnerów Treningowych w 

rozumieniu definicji użytej powyżej. 

2. Partnerowi Treningowemu biorącemu udział w Programie Partnerskim przysługuje zniżka na 

start w standardowych formułach biegów Runmageddon (tj. Intro, Rekrut, Classic, Hardcore) 

w postaci kodu zniżkowego o wartości 15% aktualnej, w dacie dokonywania zakupu, ceny 

pakietu, obowiązującego na czas uczestnictwa Partnera Treningowego w Programie 

Partnerskim.  

3. Partner uprawniony jest do przekazania kodu uprawniającego do zakupu pakietów startowych 

z przyznaną mu zniżką, członkom swojego klubu, centrum, drużyny. 
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4. Zniżka może zostać wykorzystana do zakupu pojedynczych startów na konkretny event przez 

członków klubu/ centrum/ drużyny. Zniżka nie może zostać wykorzystana do zakupu pakietów 

ujętych na stronie www.runmageddon.pl/pakiety-i-prezenty.  

5. Program Partnerski jest programem lojalnościowym. Za każde skuteczne użycie kodu 

zniżkowego przypisanego do Partnera Treningowego w Programie Partnerskim otrzymuje on 

1 pkt na swoje konto Partnera Treningowego. 

6. Przez skuteczne użycie kodu zniżkowego rozumiane jest użycie kodu przy zakupie startu w 

biegu Runmageddon w standardowych formułach biegu. 

7. Rezygnacja ze startu / zakupu jak również odstąpienie od umowy (zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Biegów Runmageddon), wiąże się z anulowaniem przyznanych Partnerowi, z 

związku z tym zakupem zakupu punktów.  

8. Przyznane punkty są przypisane wyłącznie do Partnera Treningowego, z którego kodu został 

dokonany zakup. Nie ma możliwości przekazania punktów innemu Partnerowi Treningowemu 

bądź podmiotowi nie biorącemu udziału w Programie Partnerskim. 

9. Minimalna liczba punktów, którą Partner Treningowy deklaruje zgromadzić w danym sezonie 

wynosi 100pkt. 

10. Po przekroczeniu deklarowanej liczny punktów nadprogramowe, zgromadzone punkty Partner 

Treningowy może wymienić na starty w standardowych formułach biegów Runmageddon lub 

ekwiwalent pieniężny przy zastosowaniu przelicznika 1 pkt = 20 zł brutto w Pakietach 

Startowych lub 10zł brutto ekwiwalentu pieniężnego [przykład:. Partner, który zgromadzi na 

koniec roku rozliczeniowego 150 pkt, może wykorzystać 50 pkt uzyskując zniżkę w wysokości 

1000 zł brutto (50pkt x 20zł) na starty w biegach Runmageddon lub też wypłatę kwoty 500 zł 

brutto (50pkt x 10zł)].  

11. Przyznane w programie punkty mogą być przez Partnera realizowane po upływie 20 dni licząc 

od dnia dokonania zakupu przy użyciu jego kodu zniżkowego.  

12. Partner uprawniony jest do wykorzystania zgromadzonych punktów częściowo na zniżkę, a 

częściowo na wypłatę ekwiwalentu.  

13. Punkty podlegają wymianie na Pakiety Startowe w biegach Runmageddon w   

14. Maksymalna wysokość punktów możliwych do zgromadzenia w Programie Partnerskim wynosi 

w danym sezonie 500 pkt i do tej wartości punkty podlegają wymianie na pakiety startowe lub 

ekwiwalent.  

15. W przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego Partner Treningowy prowadzący działalność 

gospodarczą, zobowiązany jest wystawić fakturę w wysokości wartości zgromadzonych 

punktów podlegających wymianie w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia w/w wartości 

przez Organizatora. 

16. Program Partnerski rozliczany jest w cyklu roku kalendarzowego i trwa do końca roku 2021 

przez co należy rozumieć, że obejmuje on wszystkie zakupy dokonane w okresie 

obowiązywania Programu, nawet jeśli odnoszą się do startów w biegach odbywających się po 

jego zakończeniu. 

17. W celu wykorzystania zgromadzonych punktów Partner Treningowy jest zobowiązany zgłosić 

chęć wykorzystania punktów po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednak nie później, niż 

do 31.01.2022 roku drogą mailową na adres kluby@runmageddon.pl. 

18. Rozliczenie Programu Partnerskiego następuje po zakończeniu roku kalendarzowego 2021, 

jednak nie później, niż do 31.01.2022. Po tym terminie niewykorzystane punkty przepadają. 

19. W przypadku gdy Partner Treningowy prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowanie 

świadczeń przypadających mu w związku z udziałem w Programie odbywa się na zasadach 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nagroda w ramach Programu  

stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Partnera (w przypadku Partnerów 
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będących osobami fizycznymi), albo przychód osoby prawnej (w przypadku Partnerów 

będących osobami prawnymi).  

  

§4 

Program Partnerski opiera się o następujące zasady: 

1. Program Partnerski rozpoczyna się 12 lutego 2021 roku i trwa do 31.12.2021 roku lub do 

momentu jego odwołania przez Organizatora. Informacje o rozpoczęciu i odwołaniu Programu 

są  umieszczane na stronie www.runmageddon.pl. Ponadto informacja o jego zakończeniu 

będzie przesyłana do Partnerów Treningowych na wskazany przez nich adres e-mail.  

1. 2. Partner Treningowy ma prawo nie zaś obowiązek skorzystania z Programu Partnerskiego, 

może także w każdej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Programie. W przypadku 

zgromadzenia punktów w ilości przekraczającej 100, Partner otrzyma zniżkę lub ekwiwalent na 

zasadach określonych w §3 niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie, jeżeli narusza on 

postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania niezgodne z prawem zmierzające do 

uzyskania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie.  

3. Podstawowymi warunkami skorzystania przez Uczestnika Program Partnerskiego z Program 

Partnerskiego jest: 

a. posiadanie aktywnego konta na www.runmageddon.pl; 

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych; 

4. c. wysłanie zgłoszenia swojego klubu sportowego / klubu fitness / centrum treningowego na 

adres kluby@runmageddon.pl, zawierającego nazwę i opis potencjalnego Partnera 

Treningowego oraz imię, nazwisko, ID Użytkownika, e-mail, nr telefonu Kierownika Klubu / 

Kapitana Drużyny oraz otrzymanie zwrotnego potwierdzenia przyłączenia do Programu 

Partnerskiego od Organizatora wraz z indywidualnym kodem Partnera Treningowego. O 

przystąpieniu do Programu Partnerskiego decyduje Organizator; 

5. Cena zakupu pojedynczych pakietów startowych, w przypadku zrealizowania ww. warunków, 

zostanie skalkulowana jako suma cen wybranych pojedynczych pakietów startowych, a 

wartość zamówienia zostanie obniżona o 15% względem cen regularnych pakietów w koszyku 

zakupowym. Z promocji wyłączone są pakiety o których mowa w paragrafie 3, ustępie 4. 

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących a zasad niniejszego Programu Partnerskiego, w 

szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych Produktów niniejszym Programem 

Partnerskim, decyzję podejmuje Organizator. 

7. Kontakt z Organizatorem w sprawie Programu Partnerskiego możliwy jest drogą elektroniczną 

poprzez wysłanie wiadomości na adres: kluby@runmageddon.pl. 

8. Kod rabatowy przyznany w ramach Programu Partnerskiego ważny jest w terminie wskazanym 

w okresie działania Programu Partnerskiego. Brak skorzystania z kodu przyznanego w ramach 

Programu Partnerskiego w okresie jego ważności oznacza, iż nabywca nie skorzystał z prawa 

skorzystania z rabatu. 

9. Organizator ma prawo zakończyć Program Partnerski w każdej chwili bez podawania przyczyn. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie 

trwania Programu Partnerskiego, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane na adres mailowy 

kluby@runmageddon.pl 

11. Program Partnerski nie łączy się z innymi promocjami. 
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12. Zwroty pakietów startowych zakupionych w ramach Programu Partnerskiego mogą być 

dokonywane na ogólnych zasadach stosowanych przez Organizatora. W razie zwrotu pakietu 

startowego zakupionego w ramach Programu Partnerskiego, Organizator zwraca wyłącznie 

rzeczywiście zapłaconą przez Uczestnika cenę. Nie ma możliwości wymiany świadczeń 

wynikających z przyznanego kodu rabatowego na gotówkę. 

  

§ 5 

Regulamin Programu Partnerskiego jest dostępny na 

stronie: https://www.runmageddon.pl/regulaminy-i-rodo. 

  

  

§ 6 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną 

na adres Organizatora: kluby@runmageddon.pl w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o 

zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.  

2. W treści reklamacji należy podać:  

a. imię i nazwisko;  

b. adres;  

c. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;  

d. treść żądania;  

e. dokładny opis i powód reklamacji 

3. Komisja powołana przez Organizatora rozpatrzy reklamacje co do przebiegu Programu w 

terminie 14 dni od daty ich otrzymania.  

4. Od decyzji Komisji w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie 

pozbawia to jednak Partnerów prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku 

z urządzeniem Programu przed właściwym sądem powszechnym. 

§7 

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Extreme Events sp. z o.o.  z siedzibą i 

Warszawie, ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 1. Spółka Extreme Events jako administrator danych decyduje 

o tym, w jaki sposób dane będą wykorzystywane. Dane osobowe uczestnika podane przez niego w 

związku z przystąpieniem i uczestnictwem w Programie, przetwarzane są zgodnie z Informacją o 

przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy-i-rodo  
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