REGULAMIN PRZECHOWANIA RZECZY
na czas biegu Runmageddon
[Definicje regulaminowe]
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a. Uczestniku – rozumie się przez to uczestnika wydarzenia sportowego - biegu
z przeszkodami, organizowanego w ramach serii biegów pod nazwą „Runmageddon”,
w związku, z którym świadczona jest usługa przechowania rzeczy;
b. Organizatorach – rozumie się przez to Extreme Events Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą Warszawie (02-758), przy ul. Śródziemnomorskiej 35,
KRS: 0000535982 oraz Fundację RUNMAGEDDON, z siedzibą Warszawie (02-758), przy
ul. Śródziemnomorskiej 35, KRS: 0000540887;
c. Biegu – rozumie się przez to bieg z przeszkodami, organizowany w ramach serii biegów
pod nazwą „Runmageddon”, w związku, z którym świadczona jest usługa
przechowania rzeczy;
d. Numerze startowym – rozumie się przez to numer, pod którym Uczestnik został
zapisany przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Biegu i o którym Uczestnik
został poinformowany przed rozpoczęciem Biegu.
e. Punkcie przechowywania – rozumie się przez to wydzielone przez Organizatora
miejsce uruchomione na czas trwania biegu, oznaczone napisem: DEPOZYT, czynne w
godzinach organizowanego wydarzenia i towarzyszących mu imprez
okolicznościowych.
[Oddanie na przechowanie]
2. Uczestnik uprawniony jest do oddania na czas Biegu na przechowanie wyłącznie Rzeczy
podręcznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik potwierdza oddanie na przechowanie Rzeczy podręcznych poprzez wskazanie
numeru startowego (z opaski na ręce). Nie dopuszcza się przyjęcia rzeczy na przechowanie od
kilku Uczestników na jeden numer startowy.
4. Oddane na przechowanie rzeczy przetrzymywane są przez Organizatorów w udostępnionym
Uczestnikowi pojemniku (worku), w wyznaczonym do tego miejscu, przy czym w zależności od
miejsca, w którym organizowany jest Bieg, Organizatorzy mogą nie zapewniać odrębnego,
zamykanego pomieszczenia stanowiącego depozyt, a Rzeczy podręczne oddane na
przechowanie mogą być składowane w warunkach narażających je na panujące w trakcie Biegu
warunki atmosferyczne.
5. „Rzeczami podręcznymi” są według niniejszego Regulaminu rzeczy:
a. Które ze względu na cechy własne, tj.: gabaryty, tworzywo, sposób użytkowania itp.
nadają się do przechowywania w warunkach określonych w pkt 4 niniejszego
Regulaminu.
b. Których łączna wartość nie przekracza 500 zł.

[Zakaz oddawania na przechowanie rzeczy innych niż Rzeczy podręcznego użytku,
odpowiedzialność Uczestnika]
6. Zabrania się Uczestnikom oddawania na przechowanie:
a. rzeczy niespełniających warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu,
w szczególności rzeczy przekraczających wartość, o której mowa w pkt 5 powyżej, e
b. rzeczy mogące ulec stłuczeniu, zalaniu, zgnieceniu,
c. rzeczy, których wymiary nie pozwalają na ich przechowywanie w udostępnionych
przez Organizatora pojemnikach (workach),
d. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, jak również
przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, amunicji, przedmiotów
łatwopalnych.
7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone poprzez naruszenie powyższego zakazu
Organizatorom, osobom trzecim, a także za szkody wyrządzone w tych rzeczach oraz za ich
zaginięcie.
8. W miarę możliwości Organizatorzy mogą wyrazić zgodę na przechowanie rzeczy nie będących
Rzeczami podręcznymi w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jednakże po wcześniejszym
okazaniu przez Uczestnika takich rzeczy, sporządzeniu stosownego protokołu ich przekazania,
na którym przedstawiciel Organizatora potwierdzi przyjęcie tych rzeczy na przechowanie oraz
uiszczenia przez Uczestnika opłaty za przechowanie, ustalanej indywidualnie w zależności od
przedmiotu przyjętego na przechowanie.
[Odbiór rzeczy oddanych na przechowanie]
9. Pojemnik (worek), w którym przetrzymywane są rzeczy oddane na przechowanie opatrzony
jest numerem startowym Uczestnika.
10. Do odbioru rzeczy oddanych na przechowanie uprawniony jest jedynie Uczestnik, który rzeczy
te oddał, po prawidłowym podaniu następujących danych weryfikacyjnych: numer startowy i
inne podane przed Organizatora dane weryfikujące.
11. Rzeczy oddane na przechowanie należy odebrać w miejscu ich oddania, niezwłocznie po
zakończeniu Biegu. Uczestnik uprawniony jest do wcześniejszego odbioru rzeczy.
12. W przypadku nieodebrania rzeczy w czasie i miejscu określonym w pkt 4 i 11 Uczestnik może
odebrać rzeczy w miejscu wskazanym przez Organizatora i zobowiązany jest do zapłacenia
Organizatorom opłaty za przechowanie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. Rzeczy
nieodebrane po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Uczestnik oddał rzeczy na
przechowanie uznaje się za rzeczy porzucone i mogą one zostać zniszczone na koszt
Uczestnika. Organizatorzy mogą też obciążyć Uczestnika kosztem przesyłki nieodebranych
przez niego rzeczy pod wskazany przez Uczestnika adres.

13. Uczestnik potwierdza odebranie rzeczy poprzez wskazanie opaski z nr startowym, która po
odebraniu rzeczy zostanie odcięta.
14. Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem w punkcie
przechowywania oraz na stronie internetowej Organizatora. Oddanie rzeczy na przechowanie
jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się przez Uczestnika
do jego przestrzegania.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
16. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

