
REGULAMIN BIEGU HORROR RUN

1.ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest firma: 
HIT THE TRAIL EVENTS S.C. Tomasz Klisz, Wojciech Knapik 
ul. Wyzwolenia 82, 34-120 Andrychów 
kontakt: biuro@hitthetrail.pl 
Numer konta Pekao 77 1240 4197 1111 0010 6588 8376 

2.MIEJSCE ZAWODÓW: 
Miejsce zawodów Bielsko-Biała. Start spod Hotelu na Błoniach meta w wiacie Hotelu na Błoniach 
obok hotelu 100 m od linii startu. Dekoracja zawodników, zakończenie zawodów impreza po biegu 
również na terenie wiaty. 

3.BIURO ZAWODÓW: 
Biuro zawodów przy Hotelu na Błoniach czynne w dniu zawodów 26.10.2019 
od godziny 15:00-17:45. Depozyt można składać do 17:45 na linii mety (100 m od startu) przy wiacie
gdzie odbędzie się zakończenie imprezy.

4.TERMIN: Termin biegu 26.10.2019 o godzinie 18:00 lub parę minut później po zachodzie słońca. 
Trasa biegu liczy około 4 km i prowadzi przez Cygański Las z licznymi podbiegami i zbiegami po 
nierównym parkowo – leśnym terenie po ciemku do wiaty gdzie odbędzie się zakończenie. 

5.INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW: 
Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i w biurze zawodów przy 
odbiorze numeru wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości lub osoba niepełnoletnia za 
pisemną zgodą rodziców o treści: 

Ja matka/ojciec/opiekun ......................................... (imię i nazwisko osoby pełnoletniej) wyrażam 

zgodę na udział mojego syna/córki .......................................................... (imię i nazwisko zawodnika)

w biegu Horror Run w Bielsku-Białej dnia 28.10.2017 oraz oświadczam, że syn/córka bierze udział w 

imprezie na moją odpowiedzialność, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. 

nr telefonu do kontaktu wyżej podpisanego opiekuna: …...................................................

Podpis prawnego opiekuna .................................................... 

Powyższe oświadczenie należy wydrukować, wyciąć i okazać w biurze zawodów wraz z dokumentem 
ze zdjęciem (np. legitymacją) jest ono warunkiem startu osoby niepełnoletniej. 
Jego brak będzie skutkował niedopuszczeniem do startu nawet mimo uiszczonej opłaty. 



6.UDZIAŁ W BIEGU: 
Do biegu zakwalifikowani są zawodnicy, którzy opłacili wcześniej pakiet startowy, o którym mowa w 
punkcie 9 niniejszego regulaminu. 

7.WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
Uczestnik startujący w biegu: 
musi posiadać oświetlenie w postaci zwykłej latarki lub latarki czołówki 
numer startowy przypięty do ubrania w widocznym miejscu z przodu 
jest zdrowy i startuje na własną odpowiedzialność 
jest świadomy, że bieg Horror Run startuje po zachodzie słońca a więc po ciemku 
jest świadomy, że na trasie biegu będzie straszony przez przebrane osoby, efekty świetlne lub 
dźwiękowe 
dla zwiększenia komfortu startujących będą oni startowali co 60 sekund w kilkuosobowych grupach 
uformowanych dowolnie przez siebie lub przez organizatora w razie braku osób towarzyszących o ile 
wyrażą taką chęć 
zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych 
Osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883) 

8.ORGANIZATOR ŚWIADCZENIA: 
zapewnia posiłek w formie zupy kremu z dynii dla startujących w biegu 
zapewnia dużą zadaszoną, oswietloną i ogrzewaną wiatę oraz palenisko do ogrzania się po biegu
zapewnia pakiet startowy z medalem okolicznościowym 
zapewnia ciepłą herbatę po biegu
zapewnia imprezę po biegu z DJ'em 
zapewnia depozyt 

nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i zagubione 
nie odpowiada za brak wymaganego oświetlenia zawodnika i powstałe w związku z tym kontuzję i 
uszkodzenia ciała 
nie bierze odpowiedzialności za powrót zawodników z mety

9.PAKIET STARTOWY: 
Wszystkie pakiety startowe muszą zostać opłacone przed biegiem i dają gwarancję otrzymania w 
biurze zawodów pełnego pakietu z medalem, upominkiem i  posiłkiem na mecie. 
Organizator nie przewiduje zapisów w biurze zawodów, chyba że nie zostanie osiągnięty limit i 
organizator poinformuje uczestników o wolnych pakietach możliwych do zakupu w dniu startu.

10.ZAPISY: 
Do biegu można zapisywać się przez facebookowy profil biegu poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na funpagu Horror Run'u lub na stronie www.hitthetrail.pl także przez formularz 
zgłoszeniowy.



11.LIMITY:
Limit 400 startujących – liczy się kolejność wpłat dokonywanych online na konto Organizatora. 
Jeżeli po zaksięgowaniu środków na rachunku organizatora dnia 26.10.2017 r. (czwartek) pozostaną 
jeszcze wolne miejsca startowe, wówczas osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w biegu zostaną 
poinformowane mailowo bądź telefonicznie o możliwości dokonania wpłat za bieg – decyduje 
kolejność listy startowej. 

12.OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa online w kwocie 50 zł może być dokonywana do 7 dni od momentu wysłania 
formularza zgłoszeniowego. Dane do uiszczenia opłaty startowej pojawią się w mailu zwrotnym 
wysłanym przez Organizatora po wypełnieniu i wysłaniu formularza uczestnictwa. Proszę w tym celu 
sprawdzić niezwłocznie pocztę oraz zakładki spam – mail wygeneruje się automatycznie i pojawi na 
skrzynce od razu po zapisaniu się do biegu. Nr konta i dane do przelewu są także dostępne w 
punkcie 1 tego regulaminu.
W tytule wpisujemy IMIE I NAZWISKO lub IMOINA I NAZWISKA osób startujących oraz dopisek 
HORROR RUN. Kwota startowego to 50 zł/os lub wielokrotność pomnożona przez ilość osób 
wymienionych w przelewie. Dzieci do 12 lat pod opieką startującego dorosłego 25 zł.
Brak wpłaty do 7 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego będzie skutkował 
usunięciem z listy startowej na rzecz osób oczekujących.  

13.ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW:
Zapisy trwają od 29.09 do 24.10.2017 lub krócej w przypadku osiągnięcia limitu.
Informujemy, iż nie ma możliwości dokonywania wpłat osób zapisanych za bieg w biurze 
organizatora w dniu startu, ponieważ o miejscu na liście decyduje kolejność wpłat a nie kolejność 
zapisu.

14.REZYGNACJA Z BIEGU: 
Osoby które do dnia 01.10.2019 r. zrezygnują z udziału w imprezie i powiadomią Organizatora w tym
dniu mailowo otrzymają zwrot opłaty startowej. Po tym terminie opłata nie zostanie zwrócona. 

15.NAGRODY: 
Organizator przewiduje nagradzanie kilku najlepiej przebranych osób które wyłoni w trakcie trwania 
imprezy. Osoby które włożyły trud w przygotowanie strojów na bieg i chciałyby wziąć udział w 
wyborze najlepiej przebranej osoby proszone są o pozostanie do godziny 20:00 o której to nastąpi 
dekoracja. O zwycięskich przebraniach decyduje Organizator po wcześniejszych obradach. 

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe Organizator nie zapewnia dodatkowego 
ubezpieczenia imprezy, zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu. 


