
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 30 marca 2017 

 

Runmageddon wraz z Fundacją DKMS stawia czoła nowym 

wyzwaniom 

 

Runmageddon to nie tylko ekstremalny bieg z przeszkodami, ale też świetna okazja, żeby 

pomóc. Konsekwentnie od początku działalności Runmageddon podczas organizowanych 

biegów w całym kraju, prowadzi program charytatywny. Podczas kwietniowego 

Runmageddon Gdynia, każdy chętny będzie miał możliwość zarejestrować się jako 

potencjalny dawcy szpiku. 

 

W dniach 8 - 9 kwietnia podczas nadmorskich zmagań, Runmageddon wspólnie z Fundacją DKMS, 

prowadzić będzie rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych. Każdy z uczestników 

będzie mógł zaangażować się w pomoc pacjentom chorym na nowotwory krwi, którzy potrzebują 

przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Wystarczy, zarejestrować się jako 

potencjalny Dawca w bazie Fundacji DKMS. Będzie to możliwe na stoisku Fundacji DKMS podczas 

całego wydarzenia. Każdy uczestnik Runmageddonu, będzie mógł uzyskać niezbędne informacje oraz 

zrobić pierwszy krok w stronę pomocy potrzebującym.   

Każdego roku w, Polsce ponad 10.000 osób staje do walki z jedną z chorób nowotworowych krwi lub 

szpiku. Chorują małe dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na wyzdrowienie jest 

przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Aktualnie  

w rejestrze światowym zarejestrowanych jest 28 milionów potencjalnych dawców. W Polsce jest ich 

ponad 1 milion, a mimo to wciąż wielu pacjentów nie może pokonać choroby, bo nie znajduje 

zgodnego dawcy. Dlatego, tak ważne jest, aby baza potencjalnych dawców komórek macierzystych 

stale się powiększała.  

 „Od początku istnienia Runmageddonu założyliśmy sobie, że przy okazji naszych biegów będziemy 

wspierać i pomagać potrzebującym. Nie mogło być zresztą inaczej, skoro sami namawiamy naszych 

uczestników do pomocy innym na trasie Runmageddonu. Nie traktujemy tego jednak jak obowiązku, 

ale też jako niesamowitą frajdę, bo dając otrzymujemy również bardzo wiele w zamian! W rekordowo 

zapowiadającym się sezonie 2017 na pewno nie zwolnimy tempa i w dalszym ciągu będziemy 

prowadzić nasz program charytatywny.” – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Fundacji Runmageddon. 

 

  



 

 

Runmageddon nie tylko wspiera finansowo organizacje charytatywne, ale również pomaga  

w promowaniu wielu projektów i programów. Tak było m.in. w Sopocie, gdzie Runmageddon 

wspólnie z Fundacją Rak‘n’Roll oraz grupą Real Girls Team popularyzował akcję #watchyourboobs, 

której celem jest zachęcanie kobiet do wykonywania badań piersi. Z kolei podczas warszawskiej 

edycji Paweł Nastula spotkał się z najmłodszymi i zachęcał ich do uprawiania aktywności fizycznej.  

 

O Fundacji DKMS  (www.dkms.pl)  

*** 

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu 

o decyzję Ministra Zdrowia. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 milion potencjalnych 

dawców szpiku, spośród których ponad 3900 osób oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste pacjentom zarówno w Polsce, jak i na 

świecie, dając im tym samym szansę na życie. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta chorującego na 

nowotwory krwi i potrzebującego przeszczepienia szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych.  

 

O biegu Runmageddon (www.runmageddon.pl)  

*** 

Runmageddon (RMG) to największy cykl biegów przeszkodowych w Polsce i jeden z liderów rynku europejskiego. Odbywa się w 17 

lokalizacjach rocznie a w 2016 r. udział w nim wzięło ponad 35.000 uczestników. 

Runmageddon zwiastuje koniec ery nudnych biegów ulicznych oferując jego uczestnikom ekstremalne wrażenia. To wydarzenie nastawione 

na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Uczestnik prąc naprzód 

wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się z wodą oraz ogniem.  Imprezy pod szyldem Runmageddonu odbywają się w 

formułach Intro (3 km i +15 przeszkód), Rekrut (6km i +30 przeszkód), Classic (12km i + 50 przeszkód) oraz Hardcore (21km i +70 

przeszkód). 

 

Kontakt dla mediów 

Aleksandra Bachta 

PR & Event Manager 

Mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl 

Kom: +48 730 908 702 
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