
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków MOSiR Rybnik na rok 2021 
 

REGULAMIN biegów dzieci  

POMARAŃCZOWY WOJOWNIK oraz WARCHALAK  

podczas  

ARMAGEDON KAMIEŃ EXTREME W RYBNIKU 
                                        

I. ORGANIZATORZY: 
Stowarzyszenie Rajsport Active 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
Ocr&Ninja KIDS Events; 
 

II. LOKALIZACJA: 
Biuro zawodów:  
Godziny odbierania pakietów startowych dla dzieci – 8:00 – 9:30 

 
III. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
Zawodnicy startują w falach ustalonych ze względu na kategorie wiekowe: 
POMARAŃCZOWY WOJOWNIK 

7 - 8 lat – minimum 1000 m i nie mniej niż 10 przeszkód; 
9 - 10 lat – minimum 1000 m  i nie mniej niż 10 przeszkód; 
11 - 12 lat – minimum 1000 m i nie mniej niż 10 przeszkód. 

WARCHLAK 
3 - 15 lat – minimum 1000 m i nie mniej niż 10 przeszkód; 
 

Start pierwszej fali rozpoczyna się o godz. 10:00. Kolejne fale startują co  
ok. 15 minut. Dekoracja i wręczanie medali Pomarańczowego Wojownika odbędzie się w dniu zawodów około 10:45-
11:15 (organizator dopuszcza zmianę czasu dekoracji – w zależności od tempa ukończenia zawodów). 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• W biegach KIDS mogą wystartować dzieci: POMARAŃCZOWY WOJOWNIK - dzieci w wieku (minimum 
ukończone) 7-12 lat za zgodą (i w obecności) rodzica lub opiekuna na podstawie pełnomocnictwa; 
WARCHLAK - dzieci w wieku 3-15 lat za zgodą (i w obecności) rodzica lub opiekuna na podstawie 
pełnomocnictwa. Rodzic zobowiązany jest do okazania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka (paszport, dowód, legitymacja, karta NFZ etc.) 

• Rodzice dokonujący zgłoszenia dziecka do udziału w imprezie  potwierdzają znajomość regulaminu i 
akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach 
promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji imprezy ARMAGEDON ACTIVE. Wyrażają 
również zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w 
tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy  
i materiałów promocyjnych organizatorów. 

• Do startu zostaną dopuszczeni tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali prawidłowo zarejestrowani i w 
wymaganym terminie wniesli stosowną opłatę wpisową. 

 
 
V. POMARAŃCZOWY WOJOWNIK – REGULAMIN (ZASADY) 

• Każde dziecko (zwane dalej Zawodnikiem) otrzyma 3 papierowe opaski na nadgarstek, które należy założyć 
i okazać przed wejściem na strefę startu. 
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• Opaski będą odbierane (odcinane) w przypadku niepokonania przeszkody przez Zawodnika. 

• Zawodnik ma dwie próby pokonania przeszkody z wyłączeniem wszelkiego rodzaju ścianek oraz równoważni 
na których obowiązuje zasada wielokrotności prób. 

• Po drugiej nieudanej próbie pokonania przeszkody Zawodnik ma obowiązek udania się do sędziego celem 
oddania jednej opaski. Następnie kontynuuje bieg dalej. 

• Celem ukończenia biegu i klasyfikacji w Pomarańczowy Wojownik, Zawodnik musi mieć minimum jedną 
opaskę na nadgarstku na mecie. 

• Zawodnik nim przekroczy metę będzie zobowiązany do wykonana karnego zadania za każdą utraconą 
opaskę i dopiero wówczas może przekroczyć linię mety. 

• W przypadku utraty wszystkich (trzech) opasek Zawodnik dalej kontynuuje bieg lecz nie obowiązują go już 
narzucone ilości prób oraz karne pętle. Na końcu otrzyma medal ale nie będzie miał możliwości stanąć na 
podium. 

• Zawodnicy będący na trasie nie posiadający opasek nie mogą utrudniać rywalizacji pozostałym zawodnikom 
z opaskami – blokować torów na przeszkodach, zagradzać drogi itd. 

• W przypadku braku innego ułatwienia – podest, lina etc. dopuszcza się pomoc dla Zawodników w dostaniu 
się na przeszkodę czy do pierwszego chwytu (np. podsadzenie dziecka). Pomoc może być udzielona tylko i 
wyłącznie przez sędziego lub wolontariusza na trasie na prośbę zawodnika. 

• Zawodnik nie może przyjmować pomocy z zewnątrz w postaci sprzętu lub fizycznej pomocy osób trzecich. 

• Korzystanie, wchodzenie itd. na przeszkody przed biegiem przez Zawodników grozi dyskwalifikacją. 

• Rany otwarte, nieopatrzone z sącząca się krwią dyskwalifikują z dalszego biegu, aby kontynuować bieg 
należy skorzystać z punktu medycznego ( dalszy udział w biegu zależy od decyzji ratownika i sędziego). 

• Zakaz używania substancji lepkich, klejów itp. przy pokonywaniu przeszkód (jeśli zawodnicy zostaną 
przyłapani w takiej sytuacji, następuje dyskwalifikacja). Dopuszcza się tylko użycie magnezji w proszku lub płynie. 

• W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Sędzia na przeszkodzie lub Sędzia Główny. 

Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia ilości prób podejścia do przeszkody w zależności od warunków 
pogodowych lub trudności ustawionych przeszkód. 

 
 
VI. WARCHLAK 
Jest to formuła biegu „for fun” i ma na celu edukację, propagowanie zasad Fair Play oraz promocję biegów z 
przeszkodami w formie zabawy. 

• Zawodnik może pokonywać przeszkodę wielokrotnie. 

• Zawodnik może korzystać z pomocy osób trzecich: Wolontariusz, Sędzia, Rodzic, inny uczestnik 

• Nie ma klasyfikacji/podium dla kategorii WARCHLAK (Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień). 

• Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiatkowy medal. 
 
 

VII. PROTESTY: 
Wszelkie protesty dot. przebiegu startu, dyskwalifikacji Zawodnika czy też innych zdarzeń muszą być zgłaszane na 
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piśmie u Sędziego Głównego przez rodzica lub innego opiekuna prawnego podczas trwania imprezy przed oficjalnym 
ogłoszeniem wyników (dekoracją). 

Wniesienie protestu odbywa się za kaucją w wysokości 100 zł, w przypadku uznania zasadności zgłoszonego protestu 
kaucja będzie zwracana. 

Zgłoszenie pisemne będzie polegało na wpisaniu do odpowiedniego formularza: 

• Fali jakiej dotyczy protest np. chłopcy 7 - 8 

• Imienia i nazwiska zawodnika jakiego dotyczy protest 

• Imienia i nazwiska osoby zgłaszającej protest 

• Podania przyczyny zgłoszenia protestu – dyskwalifikacja zawodnika, 

Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji będzie odbywało się z udziałem zgłoszonego  
w proteście zawodnika, sędziego/wolontariusza będącego świadkiem zdarzenia oraz ew. osoby zgłaszającej. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia na zawody dokonywane są poprzez formularz elektroniczny na stronie www.armagedonactive.pl  

W Przypadku dostępności miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu zawodów 25.09.2021. 

 

IX. ODBIÓR PAKIETÓW 

Odbiór pakietu możliwy tylko w dniu zawodów.  

Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez opiekuna prawnego uczestnika w Biurze 
Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby niepełnoletnie muszą stawić się do biura zawodów z 
opiekunem prawnym (opiekun musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem). Organizator zastrzega sobie 
prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie 
tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu. 
 

XI. BEZPIECZEŃSTWO 

• Wszelkie objawy złego samopoczucia, w tym gorączkę, kaszel, duszności należy bezzwłocznie zgłosić służbom 
organizatora. 

• Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora dotyczących epidemii COVID-19. 
• Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie zakazane 

jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu organizator 
wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 

• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w 

imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 
także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

• Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

• Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, 
otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. 

http://www.armagedonactive.pl/


 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków MOSiR Rybnik na rok 2021 
 

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startowania w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych 
ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.   

• Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. 

• Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna, który ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
opiekunowie uczestników przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz 
dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, zezwalając podopiecznemu/dziecku w biegu 
wyłącznie na własną odpowiedzialność.   

• Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu. 
 
 
XII. POLITYKA INFORMACYJNA 

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów 

wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. 

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest 

Stowarzyszenie Rajsport Active, ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz  NIP 8272309193 | KRS 0000602533 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe? 

Rajsport Active będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w celu: 

• organizacji, przeprowadzenia i promocji imprez sportowych, których jesteśmy Organizatorem oraz 

w celu promocji tych imprez w latach następnych, 

• umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów (sts-

live.pl/rajsport), w szczególności dokonywania zgłoszeń i płatności za imprezy, 

• zapewnienie obsługi usług płatniczych, 

• zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, 

transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, 

• opracowywania i publikowania wyników imprez sportowych, 

• obsługi zgłoszeń, które do nas są kierowane (np. przez formularz kontaktowy, maila, telefon kon-

taktowy), 

• kontaktowania się z Panią/Panem za pomocą podanego przez Panią/Pana maila bądź numeru tele-

fonu, m. in. w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i ra-

chunkowych. 

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Rajsport Active, którym jest: 

• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami market-

ingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz 

telefon, 



 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków MOSiR Rybnik na rok 2021 
 

• obsługa Pani/Pana próśb, przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one 

związane wprost z wykonaniem umowy, 

• prowadzenie analiz statystycznych, 

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania 

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy dane osobowe w celu: 

• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych, 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, 

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może 

wziąć udział użytkownik serwisu. 

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Stowarzyszenie Rajsport Active stanowi 

Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez założenie konta na stronie serwisu lub umowa zawarta z Panią/Panem. 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać? 

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Stowarzyszenie Rajsport 

Active będzie przetwarzać w szczególności: 

• Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, login – obowiązkowo; 

• Numer telefonu, klub – opcjonalnie. 

• Inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli realizować świadczone usługi np. przynależność 

zawodową, rozmiar odzieży itp.. 

Otrzymaliśmy dotyczące Pana/Pani dane osobowe od Pani/Pana podczas zakładania konta na stronie serwisu lub 

podczas zawarcia umowy, a także później, w związku z Pani/Pana udziałem w organizowanych bądź obsługi-

wanych przez nas imprezach. 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz 

formularzy papierowych. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

◦ Chip elektroniczny należy zwrócić organizatorowi na mecie po zakończeniu zawodów. Za niezwrócenie chipa 
organizator nałoży karę w wysokości 30zł. 

◦ Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia. Zawodnicy będą mogli zostawić śmieci w wyznaczonych 
punktach. Zawodnik przyłapany na wyrzucaniu śmieci poza wyznaczonymi punktami zostanie zdyskwalifikowany. 

◦ Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów 
na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, publikacja wyników, list, grafik, plakatów, zdjęć,  także w celach 
marketingowych Organizatora i sponsorów.   

◦ Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych podopiecznego (imię, nazwisko, 
miejscowość, klub, kategoria 

wiekowa, kategorie dodatkowe, wynik netto i brutto, numer startowy, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej i 
liście z wynikami. 
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◦ Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu 
zapewnienia właściwej realizacji biegu. 

◦ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przełożenia biegu lub jego przerwania bez podania powodów.   
◦ Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Armagedonu 

Active. 

◦ W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
 
 

KONTAKT: 

armagedonactive@gmail.com 

dział techniczny zapisów: 663-748-312 

mailto:armagedonactive@gmail.com

