Regulamin I Samodzielnego Biegu Motywacyjnego SLAVIC TRAIL RUN
ORGANIZATOR
Organizatorami I Samodzielnego Biegu Motywacyjnego SLAVIC TRAIL RUN są:
Jarosław Krajniak - pomysłodawca oraz autor konceptu, nazwy i tematyki biegu.
Enax sp. z o.o. - partner strategiczny.

CELE IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.
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Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
Wspólna noworoczna motywacja, której dowodem będzie pamiątkowy medal.
Integracja środowiska biegaczy w Polsce.
Promocja słowiańskiej kultury.
Promocja marki Slavic Trail Run
Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Uzyskanie części środków do zorganizowania realnego biegu Slavic Trail Run.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie które dokonały rejestracji i wniosły
opłatę startową.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych.
Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich rodziców lub
opiekunów prawnych.

ZASADY BIEGU
1. Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński,
co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). Bieg nie jest biegiem
masowym.
2. Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie
trasę i porę biegu w terminie wyznaczonym niniejszym regulaminem.
3. Wyzwanie biegowe można ukończyć również w trakcie innego biegu.
4. Biegacze zobowiązują się przebyć wybrany bądź wybrane dystanse. Dystanse
można przebyć biegiem, truchtem, marszem czy spacerując.
5. Dystans należy pokonać w środowisku naturalnym, takim jak las, park, łąki. Nie
zaleca się pokonania dystansu chodnikiem, na bieżni stadionowej czy bieżni
stacjonarnej.
6. Osoby dorosłe pokonują wybrane dystanse w jednym etapie.
7. Dystans dla dzieci (3 km) można podzielić na etapy w zależności od wieku i kondycji
młodego człowieka. Suma odcinków musi wynosić co najmniej 3 km.
8. Jeżeli jest to wymagane prawem, to osoby niepełnoletnie pokonują dystans pod
opieką osoby dorosłej.

9. Podczas pokonywania dystansu należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa,
między innymi: przestrzegać zasad ruchu drogowego, zadbać o odpowiedni ubiór
dopasowany do pory roku, jeśli to konieczne: zaopatrzyć się w prowiant i wodę,
przestrzegać zasad panujących na terenie pokonywanego dystansu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, uszkodzenia ubioru,
zagubienia rzeczy czy inne zdarzenia podczas pokonywania dystansu.
11. Nie przewiduje się limitów czasowych. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich
urządzeń lub aplikacji.
12. Po ukończeniu biegu należy przesłać zdjęcia lub screenshoty ze swoimi wynikami na
adres: slavictrailrun@gmail.com ( tutaj nie będzie spamu ) oraz, jeśli to możliwe,
oznaczenie organizatora biegu w socialmediach.
13. Organizator prosi o przesłanie zdjęć z Waszych biegów z pamiątkowymi numerami
startowymi i medalem. Chcemy móc wspólnie cieszyć się z ukończonego wyzwania
biegowego oraz udostępnić za Waszą zgodą zdjęcie na naszych socialmediach.
Wysłanie zdjęcia z wyzwania biegowego będzie traktowane jako zgoda na
udostępnienie wizerunku.
14. BIEGI WIRTUALNE SĄ OPCJĄ BEZTERMINOWĄ
ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Zgłoszenia do biegu odbywają się poprzez wykupienie pakietu na stronie:
https://sportenax.pl/
2. Uczestnik wybiera jeden lub kilka z pięciu dystansów dostępnych pakietów.
3. Pakiet podstawowy, który zawiera formatkę numeru startowego do pobrania, oraz
medal w cenie 60 zł. Opłata zawiera koszt przesyłki do paczkomatu InPost.
4. Przesyłka zostanie zrealizowana do 5 dni roboczych wyłącznie po ukończeniu biegu i
pozytywnej weryfikacji.
5. Istnieje możliwość zakupu dowolnej liczby pakietów. Pakiety nie podlegają wymianie
ani zwrotowi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
2. Wszelkie spory i niejasności pomiędzy uczestnikiem a organizatorami będą
wyjaśniane polubownie i w sposób cywilizowany pomiędzy stronami i bez
upubliczniania.
3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

