
 

Regulamin zawodów Ninja Series - Summer edition  
 

1.DEFINICJE: 
 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Organizator - Obstacle Sports PRO  
2. Zawody Ninja Series - akcja prowadzona przez firmę Obstacle Sports PRO w porozumieniu z              

chętnymi zawodnikami, której istotą jest współzawodnictwo w zawodach przeszkodowych         
NINJA/ OCR mające na celu wyłonienie najlepszych zawodników 

3. Uczestnik - każda osoba która przed rozpoczęciem akcji zgłosi swoje uczestnictwo w zawodach             
Ninja Series, zaakceptuje Regulamin oraz wpłaci wpisowe w wyznaczonym terminie i podanej            
kwocie.  

4. Drużyna – grupa Uczestników startujących w zawodach oraz w Lidze pod tą samą nazwą. 
5. Serwis zapisów– serwis internetowy wskazany przez Organizatora, dostępny pod adresem          

www.b4sport.pl umożliwiający Uczestnikom m.in. przystąpienie do zawodów, publikowanie        
swoich wyników oraz śledzenie wyników innych Uczestników; 

6. Kategoria PRO – kategoria startowa w danych zawodach Ninja Series, w której zapewnione są              
sportowe warunki współzawodnictwa, w szczególności wymagane jest samodzielne pokonanie         
przez Uczestników wszystkich przeszkód, co jest warunkiem sklasyfikowania Uczestników w          
wynikach końcowych zawodów ligowych. W kategorii PRO zapewniony jest elektroniczny          
pomiar czasu przez Organizatora Biegu. 

7. Klasyfikacja PRO- uporządkowane w kolejności wyniki zawodników (zawodniczek), którzy         
startowali w Kategorii PRO i ukończyli zawody, będąc sklasyfikowanymi w Kategorii PRO 

8. Kategoria OPEN - Kategoria startowa w zawodach Ninja Series  

                                                                                                                   
 



9. Klasyfikacja OPEN - uporządkowane w kolejności wyniki zawodników (zawodniczek), którzy          
startowali w Kategorii OPEN i ukończyli zawody, będąc sklasyfikowanymi w Kategorii OPEN 
 
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w zawodach Ninja Series - Summer           
edition oraz korzystania z Serwisu. 

2. Celem zawodów Ninja Series - Summer edition jest popularyzacja sportów przeszkodowych           
oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej poprzez         
współzawodnictwo indywidualne oraz drużynowe. Zawody Ninja Series propagują zdrowy         
tryb życia również poprzez promowanie właściwych form odżywiania oraz szeroko          
rozumianego treningu. 

3. Istotą zawodów Ninja Series jest rywalizacja indywidualna oraz drużynowa w oparciu o            
wyniki uzyskiwane przez Uczestników w falach OPEN oraz PRO w zawodach Ninja Series,             
rozgrywanych w Wolicy koło Warszawy, podczas których prowadzony jest elektroniczny          
pomiar czasu, na dystansach od 100 do 400m,  wybranych przez organizatora.  

4. Regulamin może ulec zmianie.  
 

 
3. HARMONOGRAM EVENTU: 
 

1. Sobota (21 marca) 
9:00 - 21:00 eliminacje Ninja Series OPEN (fale 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 17:00, 19:00) 
21:00 - Wspólne afterparty w strefie chill 

2. Niedziela (22 marca) 
9:00 - 11:00 eliminacje Ninja Series OPEN (fala 9:00), 40 osób na falę  
11:00 - 15:00  Little Ninja 6-9 lat oraz Young Ninja 10-13 lat (11:00, 13:00)  
15:15 - Ogłoszenie zwycięzców Little Ninja, Young Ninja 
16:00 - 18:00 - eliminacje Ninja Series (TOR PRO) 20 kobiet, 20 mężczyzn, 
18:00 - Ninja Series półfinał 4 kobiety + 4 mężczyzn 

19:00 - Ninja Series finał o 3 miejsce 2 kobiety + 2 mężczyzn +  finał o 1 miejsce 2 kobiety + 2 mężczyzn 

20:00 - Ogłoszenie zwycięzców Ninja Series, 
 

4. ZASADY RYWALIZACJI: 

1. W ramach zawodów Ninja Series - Spring Edition odbywa się współzawodnictwo indywidualne:  
- OPEN / PRO  
- Little Ninja 6-9 lat  
- Young Ninja 10 - 13 lat  
- Junior Ninja 14-17 lat (Juniorzy startują na torze dla osób dorosłych)  

2. Każdy zawodnik indywidualny może zapisać się do zawodów Ninja Series Summer Edition.  
3. Limit czasu na przejście toru OPEN to 3 min, natomiast toru PRO to 5 min  

                                                                                                                   
 



4. Dzieci i młodzież również mają limit czasu na swoje przejście równo 3min. 
5. Zawodnicy, którzy nie biorą udziału w rywalizacji , muszą pozostać w strefie oczekiwania i mają               

zakaz wchodzenia do strefy rywalizacji.  
6. Strefa oczekiwania to obszar blisko przylegający do strefy zmian. 

 
 
5.ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU: 
 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w         
następujących formach: 
− Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej           
formie, 
− Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na           
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera            
w zakresie jego udziału w imprezie, 
−  Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
−  Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
− Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także           
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w                
czasie przez siebie wybranym, 
−  Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 
−  Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 
−  Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Wydarzeniu w postaci zdjęć z Wydarzenia 

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o              
zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 
1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez               

Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: 
a) podczas zapisu online na konkretny wyścig na stronie www.b4sportonline.pl/ 
b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie www.b4sportonline.pl/ 
c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

3. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym           
w rozumieniu art. 60 k.c. w związku 
 z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.  

4. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu             
Festiwalu, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli                
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

5. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art.             
6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem,gdy jest niezbędne                
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora          
lub przez stronę trzecią”. 

6. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek          
Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora. 

 
6.ZASADY ZAPISÓW: 
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1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego wyścigu i jest szczegółowo opisany na             
stronie dedykowanej wydarzenia. 

2. Warunkiem zapisania się na WYDARZENIE jest założenie konta w serwisie          
www.b4sportonline.pl ,wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie        
internetowej i uiszczenie wpisowego. Informacja o serwisach partnerskich znajduje się na stronie            
dedykowanej Wydarzenia. 

3. Dokonując zapisu na Wydarzenie Uczestnik wskazuje datę startu oraz rodzaj wyścigu w jakim             
będzie uczestniczył; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę startu. Przy           
każdej fali system wskaże ilość wolnych miejsc na daną falę, a przypadku wyczerpania się miejsc               
zablokuje możliwość rejestracji na daną godzinę 

4. Zapisy na wyścig z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 2 dni przed              
startem Wydarzenia. 

5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc na miejscu,             
przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają           
zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Zapisy online zamykane są na 2 dni przed Wydarzeniem, szczegółowe daty zamknięcia zapisów             
można znaleźć na stronie dedykowanej Wydarzeniu. Po tym terminie Uczestnik może dokonać            
zapisu wyłącznie w biurze zawodów Wydarzenia. 

7. Przystępując do zawodów Ninja Series - Summer Edition, Uczestnik upoważnia Organizatora do            
pozyskiwania informacji o wynikach Uczestnika oraz publikowania ich w serwisie internetowym           
www.b4sport.pl oraz www.ospro.pl  

  

7.OPŁATA STARTOWA: 

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na Wydarzenie oraz rodzaju wyścigu,            
przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty               
wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

2. Wysokość wpisowego dla każdego wyścigu określona została w Cenniku opublikowanym na           
Stronie Internetowej na dedykowanej stronie Wydarzenia. 

3. Wpisowe należy wpłacić w terminie 2 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż przed                
zamknięciem zapisów na dane Wydarzenie przez system szybkiej płatności umieszczony na           
Stronie internetowej przy zapisie. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej Organizator może             
przenieść nieopłacone zgłoszenie rejestracyjne do ostatniej serii danego wyścigu bez          
powiadomienia o tym Uczestnika. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów            
gotówką, w ramach dostępności miejsc na wybrany wyścig. Organizator ma prawo pobrać w             
takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną. 

4. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty uczestnik ma prawo edytować swoje            
dane osobowe w terminie do zamknięcia zapisów. 

5. Cennik na event Ninja Series Spring Edition się nie zmienia i wygląda następująco:  

a) 1 start OPEN dorośli + junior - 49 zł  

b) 2 starty OPEN dorośli + junior - 79 zł  
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c) 1 start Little / Young Ninja - 29 zł  

d) 2 starty Little / Young Ninja - 49 zł  

e) 1 start Sztafety 4 osobowe - 99 zł  

  

8.PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU  

W WYDARZENIU I WYŚCIGU 

1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym                
spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił            
wpisowe, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po            
upływie powyższych terminów prawo to wygasa.  

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Obstacle            
Sports PRO. z siedzibą w Wolicy, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą              
elektroniczną na adres: ninjaseries@ospro.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne          
oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto             
wskazane przez Konsumenta 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika           
płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w                 
którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów            
związanych ze zwrotem.  

4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem Wydarzenia, na który dokonano              
zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacji dokonuje się w            
sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z Wydarzenia jest dzień            
doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: ninjaseries@ospro.pl W przypadku          
gdy rezygnacja z Wydarzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14                
dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku             
Organizator może scedować pakiet startowy Uczestnika na nowego Uczestnika, przy czym wiąże            
się to z dodatkową jednorazową opłatą administracyjną w wysokości 10 zł za każdy przepisany              
pakiet startowy  

9.DZIAŁANIE BIURA ZAWODÓW: 

1. Weryfikacja na zawody następuje w godzinach otwarcia Biura Zawodów. Weryfikacja na wyścig            
powinna nastąpić najpóźniej 45min przed startem. 

2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód           
osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku            
okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo          
odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w wyścigu, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo.            
Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto           
Organizatora. 

3. Uczestnik może upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego. Warunkiem uznania           
upoważnienia jest pisemna zgoda i podpis osoby, której ten pakiet przysługuje oraz podpisanie             
protokołu odbioru przez osobę upoważnioną. 

 

                                                                                                                   
 

mailto:ninjaseries@ospro.pl


10.DEPOZYT  

Organizator zapewnii możliwość złożenia swoich rzeczy do depozytu znajdującej się w Miasteczku            
Zawodów. 

- Możesz przechowywać swoje rzeczy w naszym depozycie, a po wyścigu ponownie je odebrać  

-  Godziny pracy depozytu będą podane w oddzielnej informacji 

- Depozyt jest bezpłatny 

- Zalecamy składanie do depozytu na czas wyścigu samych kluczy do samochodów. 

-klucze do samochodów będą przechowywane w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. 

- Maksymalny rozmiar to 35 cm x 50 cm lub 35 litrów. Nie przyjmujemy toreb podróżnych 

Przybliżone godziny otwarcia biura zawodów: 

Sobota - 8:00 - 20:00 

Niedziela - 8:00 - 20:00 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 


