
 

 

 
 

 

 

Ekstremalna, wakacyjna zabawa dla dzieci - Runmageddon KIDS w Poznaniu 

Niecodzienne atrakcje Runmageddonu czekać będą na dzieci 21 lipca na Hipodromie Wola, przy ulicy Lu-
tyckiej 34 w Poznaniu. Najmłodsi w wieku 4-11 lat będą mieli niepowtarzalną okazję, by przeżyć praw-
dziwą, sportową przygodę. Pokonają Runmageddon Kids czyli jednokilometrowy dystans z niespotykanymi 
przeszkodami.  

Organizator Runmageddonu chcąc zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wakacji przygotuje dla nich 
prawdziwą, pełną niespodzianek trasę z przeszkodami. Dzieci będą wspinać się po ściankach, skakać na linie, 
czołgać pod zasiekami, czy zjeżdżać na tyrolce. Pokonają wzniesienia, doły, baloty z sianem i równoważnie. 
Będą miały okazję poczuć się, jak bohaterowie filmów przygodowych. Kiedy pełne emocji dotrą do mety ot-
rzymają pamiątkowy medal ukończenia Runmageddonu Kids.  

„Runmageddon Kids to super frajda dla każdego dziecka, które lubi duże kałuże, błoto, bieganie i skakanie. 
To niezapomniana przygoda, podczas której dziecko może po prostu się „wyszaleć i wyskakać”, a na dodatek 
mieć szeroki uśmiech i być dumne z pokonania Runmageddonu.” - mówi prezes Runmageddonu Jaro Bieniecki 

Organizator zapewnia, że wszystkie przeszkody na trasie Runmageddonu KIDS są przygotowywane specjalnie 
z myślą o dzieciach. Dzięki czemu są bezpieczne i dostosowane do możliwości fizycznych małych Runmaged-
dończyków. Dzieci startują w trzech grupach wiekowych:  4-5, 6-8 lub 9-11 lat. Długość trasy oraz liczba i 
stopień trudności przeszkód jest dostosowana do wieku startujących. 

Mali poszukiwacze przygód mogą wziąć udział w Runmageddonie Kids podczas poznańskiej edycji ekstrem-
alnego biegu z przeszkodami, która odbędzie się na Hipodromie Wola, 21 lipca 2018 r. Koszt zapisów inter-
netowych, trwających do czwartku 19 lipca do godziny 14:00, to 39 złotych, zaś koszt zapisów na miejscu to 
50 złotych.  Na starcie dobrze jest pojawić się około 30 minut wcześniej. Dzieci mogą wystartować w Runma-
geddonie jedynie za pisemną zgodą prawnego opiekuna (rodzica). Starty dzieci odbywać się będą w 
godzinach 9:00-15:00.  

Informacje szczegółowe: 

Zapisy internetowe: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-kids-poznan-21-07-2018 

Godziny startów grup wiekowych: 
4–5 lat: 11:20; 12:20; 13:20; 14:20 
6-8 lat: 9:40; 10:20; 10:40; 11:40; 12:40; 13:40; 14:40 
9–11 lat: 9:00; 9:20; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Aleksandra Bachta 
PR Manager 
e-mail: aleksandra.bachta@runmageddon.pl 
mobile: 730-908-702 
___________________________________________________________________________________ 
 
O Runmageddonie 
 
Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania od-
bywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 70 tysięcy osób, a od początku 
istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników. 
 
Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu 
wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje mak-
symalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a 
także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), 
CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód). 


