
 

Regulamin  

REGULAMIN 
NIE PIERNICZ - rusz się! 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Wirtualnego Wyzwania Świątecznego NIE PIERNICZ - rusz 
się jest społeczność biegaczy skupiona wokół satyrycznego fanpage na por-
talu Facebook https://www.facebook.com/wkurwbiegowy/ , oraz portal ww-
w.biegoholizm.pl. Od strony administracyjnej i finansowej bieg obsługuje fir-
ma Karolina Banasik RRC, ul. Tadeusza Kościuszki 11/218, 25-310 Kielce, 
NIP 6572427085, właściciel marki www.rebelrunners.pl

CELE IMPREZY 

1. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce.
2. Promocja zdrowego trybu życia oraz wskazanie celu jakim może być 

charytatywność poprzez uprawianie sportu amatorskiego.

https://www.facebook.com/wkurwbiegowy/
http://www.biegoholizm.pl/
http://www.biegoholizm.pl/
http://www.rebelrunners.pl/


WARUNKI UCZESTNICTWA 

W wyzwaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i 
wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyzwaniu 
pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odby-
wać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

ZASADY WYZWANIA 

1. Wyzwanie ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają cha-
rakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na 
ręce (buty). 

2. Wyzwanie ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam 
wyznacza sobie trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punk-
tów poniżej.

3. Wyzwanie polega na wykonaniu dwóch aktywności fizycznych w czasie 
trzech dni (24-26 grudnia 2019).

4. Mając na myśli „aktywność” uznajemy za nią wszystko co jest jakim-
kolwiek ruchem, można biegać, można poruszać się marszem, przo-
dem, tyłem, bokiem, turlając się, pełzając , przejechać na rowerze, 
wózku inwalidzkim, przepłynąć, oraz przebyć innymi metodami poru-
szania się przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.

5. Podczas każdej aktywności można mieszać i łączyć te techniki.
6. Biegacze zobowiązują się przebyć symboliczny dystans minimum 5 km 

w ciągu dwóch aktywności. Nie ustalona zostaje górna granica pokona-
nych kilometrów.

7. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. 
Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.

8. Zachęcamy do przyłączanie się do rywalizacji zliczającej aktywności w 
serwisie Endomondo, link tu: https://www.endomondo.com/challenges/
41813829

JAK UDOKUMENTOWAĆ WYKONANIE ZADANIA?


1. Po ukończeniu wyzwania uczestnicy proszeni są o przesłanie informacji o 
przebiegniętej liczbie kilometrów drogą mailową  
na adres: kontakt@wirtualnebiegi.pl 
Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru zamówienia.
Nie trzeba załączać screenów logów.

mailto:kontakt@wirtualnebiegi.pl


ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY 

1. Zgłoszenia do biegu odbywały się będą poprzez wykupienie pakietu na 
stronie: www.wirtualnebiegi.pl do dnia 27 grudnia 2019 roku, do godziny 
23.59 włącznie. Opłaty przyjmowane są do 27 grudnia 2019, do godzi-
ny 23.59. Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupio-
ne i nie będą zrealizowane.

2. Pakiet podstawowy z medalem to koszt 35 zł

3. Istnieje możliwość zakupu dowolnej liczby pakietów jednorazowo. Pa-
kiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

4. Metodę płatności za pakiet, formę dostawy pakietu wybiera uczestnik. 
Możliwe są 4 metody dostawy: Pocztą Polską (cena 11 zł), paczkoma-
tem In-Post (cena 14 zł), Kurierem In-Post (cena 17 zł), oraz darmowy 
odbiór osobisty w Kielcach. Koszt dostawy w Europie to 23 lub 24 zł, 
zależy od kraju. Podane koszty mają charakter orientacyjny, a ich rze-
czywista wartość zależy od masy paczki, na która ma wpływ ilość i ro-
dzaj zakupionych pakietów. Ostateczna cena dostawy zostanie wyświe-
tlona w systemie rejestracyjnym po dodaniu wszystkich pakietów do 
koszyka i przed dokonaniem płatności.

5. Sposób realizacji transakcji na stronie reguluje Regulamin Sklepu, do-
stępny pod linkiem: http://wirtualnebiegi.shoplo.com/strona/regulami-
n_sklepu

PROCES REJESTRACJI 

1. Wybierasz pakiet lub wiele pakietów,
2. Dokonujesz zakupu przez stronę,
3. Opłacasz pakiet (PAYPALem, przelewem elektronicznym lub przele-

wem tradycyjnym).
4. Otrzymujesz maila z potwierdzeniem zamówienia i numerem starto-

wym. Jeżeli wykupiłeś więcej pakietów, dostaniesz w ciągu kilku dni 
jeszcze jednego maila z numerami dla wszystkich pozostałych pakie-
tów.

5. I gotowe :)

https://www.wirtualnebiegi.pl/
http://wirtualnebiegi.shoplo.com/strona/regulamin_sklepu
http://wirtualnebiegi.shoplo.com/strona/regulamin_sklepu


NUMER KONTA 

Jeżeli jako metodę płatności wybrałaś/wybrałeś przelew tradycyjny dokonaj 
przelewu na kwotę zamówienia na:
rachunek Nr: 21 1140 2004 0000 3502 7586 0465
tytuł przelewu: Twój Nr startowy, który otrzymasz w mailu.
Odbiorca: Karolina Banasik RRC

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się pakiety zamówione do 15 grudnia 2019 roku do-
starczyć do zamawiającego przed 24 grudnia 2019. Pakiety zamówione w terminie 
późniejszym ze względu na okres świąteczno-noworoczny dostarczymy w najszyb-
szym możliwym terminie. 


