
REGULAMIN   „HUMAN MACHINE”

I.   WST PĘ

1. Regulamin cyklu biegów długodystansowych, terenowych z przeszkodami „HUMAN 
MACHINE” określa zasady uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie „HUMAN MACHINE” i firmę „ZYZOSKI TEAM”z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim (97-300), zwane dalej „Organizatorem”.

2. Aktywny udział w każdych zawodach sportowych jest całkowicie dobrowolny i możliwy – 
wyłącznie – po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego 
akceptacją oraz złożenia odpowiednich zgód, oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków 
uczestnictwa.

3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

II.   CHARAKTERYSTYKA  I  BEZPIECZE STWOŃ

1. Ekstremalne biegi sportowe z przeszkodami mają na celu propagowanie aktywności 
ruchowej w trudnych warunkach z elementami rywalizacji sportowej i dobrej zabawy. 
Udział w zawodach sportowych „HUMAN MACHINE” wymaga bardzo dobrej sprawności 
fizycznej oraz mocnej odporności psychicznej potrzebnej podczas pokonywania biegów. 
Udział w zawodach „HUMAN MACHINE” niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko 
fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. 
Udział w zawodach „HUMAN MACHINE” jest całkowicie dobrowolny w wynikający z 
wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i 
potwierdzić, że jego udział w każdym z biegów następuję z własnej, nieprzymuszonej woli i 
jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek 
sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji 
uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, 
przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. Uczestnik 
sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają 
mu udział w wydarzeniu lub jego części.

2. Na trasie każdego z biegu znajdują się przeszkody o różnym stopniu trudności i liczbie 
uzależnionej od wybranego przez Uczestnika biegu. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje 
przeszkód:
a) naturalne, typu: stawy, bagna, jeziora, rzeki, drzewa, lasy, wzniesienia, góry itp.,
b) sztuczne, typu: ściany, zasieki, opony, samochody, przyczepy, zbiorniki z wodą, błotem, 
lodem itp.

3. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom zapewnia dostęp do 
podstawowej pomocy medycznej. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien 
liczyc się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych 
podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a 
także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia 
organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 
odpowiedzialność. Niezależnie od okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do 
przerwania biegu Uczestnikowi, który w jego ocenie wymaga interwencji medycznej lub 
opieki w innym zakresie.



4. Przez wzgląd  na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach 
kolcach lub butach  z kolcami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który: 
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, zachowaniu 
agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu a także podejmującemu jakiekolwiek 
działania, któe mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli 
Organizatora, sponsorów i partnerów zawodów sportowych. W takim przypadku 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

III.   TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW

1. Zawody „HUMAN MACHINE” odbywają się w Polsce w miejscach ustalonych przez 
Organizatora. Zarówno miejsca jak i godziny startów oraz szczegóły dotyczące tras do 
pokonania Organizator przedstawia w informacjach na stronie internetowej, mediach 
społecznościowych lub innych formach reklamy.

2. W 2019 roku Organizator zaplanował biegi:  
- 03 luty 2019r. (niedziela) Piotrków Trybunalski „teren jeziora Bugaj – kąpielisko 
Słoneczko”
- 16 czerwiec 2019r. (niedziela) Piotrków Trybunalski „teren – Lotnisko Aeroklub Ziemi 
Piotrkowskiej”
- 19 październik 2019r. (sobota) Piotrków Trybunalski „Łódzki Ośrodek Doskonalenia 
Rolniczego ul. Kasztelańska 9” (bieg nocny)

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, 
zostanie o tym powiadomiony. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony 
Organizatora dodatkowych zoobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek 
roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim 
przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny 
bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. 

5. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV.   UCZESTNICTWO,  ZAPISY  I  OP ATYŁ

1. UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w zawodach „HUMAN MACHINE”, po 
spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub 
innych warunków wskazanych przez Organizatora.

2. W biegach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat (z 
zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej) pod warunkiem złożenia w dniu zawodów w biurze 
zawodów odpowiednich zgód, oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa 
oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Prawo startu w biegach na 6 km i 12 km mają również osoby, które najpóźniej w dniu startu 
ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu zawodów zgody na uczestnictwo w 
wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność w biurze 
zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem jest 
obowiązkowe).
Wzór oświadczenia na stronie internetowej  w zakładce „Do Pobrania”

4. Prawo startu w biegach:



- HUMAN MACHINE KIDS mają Uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów mają 
co najmniej 7 lat i nie więcej niż 11 lat,
- HUMAN MACHINE JUNIOR mają Uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów 
mają co najmniej 12 lat i nie więcej niż 15 lat,
pod warunkiem złożenia w dniu wydarzenia w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w 
zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (osobista obecność w biurze 
zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
Wzór oświadczenia na stronie internetowej w zakładce „Do Pobrania”

5. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do wskazania kompletnych i prawidłowych danych w 
formularzu rejestracyjnym. Wynik zależy również od wieku zawodnika. Błędnie wskazana 
data urodzenia w formularzu rejestracyjnym skutkuje dyskwalifikacją bez zwrotu 
wpisowego.

6. Uczestnik akceptuje udział na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać 
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetważanie danych osobowych Uczestnika oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 
Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

8. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy i podawany we wszystkich 
materiałach reklamowych.

9. Zapisów dokonuje się poprzez informacje i wskazówki podane przez Organizatora. 
Dokonując zapisu na bieg Uczestnik wskazuję datę startu oraz preferowaną przez niego 
godzinę (serię startu). 

10. W biegach rozgrywanych 16 czerwca 2019 roku Organizator przygotował biegi na 
dystansach 6 km (około 30 przeszkód) i 12 km (około 50 przeszkód) oraz bieg KIDS (1 km 
– 10 przeszkód) i JUNIOR (2 km – 15 przeszkód)

Limit Uczestników w biegach wynosi:

KIDS – 100 zawodników/czek

JUNIOR – 100 zawodników/czek

Bieg na 6 km:
- „Seria PRIME” – 100 zawodników/czek
- „Seria ROOKIE” – 100 zawodników.czek

Bieg na 12 km:
- „Seria PRIME” – 100 zawodników/czek
- „Seria ROOKIE” – 100 zawodników/czek

W obudwu biegach występować będzie „Seria PRIME” i „Seria ROOKIE”
Zawodnicy/czki zapisani do „Serii PRIME” na 6 i 12 kilometrów rywalizują o nagrody 
przygotowane przez Organizatora w formie pieniężnej i nagrody rzeczowe przyznawane w 
kategoriach wiekowych.

            Kategorie wiekowe – Mężczyźni             

M-20 (wiek 16-29 lat) – rocznik 2003-1990



M-30 (30-39 lat) – rocznik 1989-1980

M-40 (40-49 lat) – rocznik 1979-1970

M-50+ (50 lat i więcej) – rocznik 1969 i starsi

Kategorie wiekowe – Kobiety

K-20 (wiek 16-29 lat) – rocznik 2003-1990

K-30 (30-39 lat) – rocznik 1989-1980

K-40 (40-49 lat) – rocznik 1979-1970

K-50+ (50 lat i więcej) – rocznik 1969 i starsze

Zawodnicy/czki zapisani do „Serii ROOKIE” na 6 i 12 kilometrów biegną bez klasyfikacji 
punktowej w celu ukończenia biegu i jak największej radości i satysfakcji z podjętego 
wyzwania.

11. Limit czasowy biegów wynosi:
- 6 km – 2,5 godziny;
- 12 km – 4 godziny.

12. Biuro zawodów w dniu imprezy czynne będzie dla Uczestników od godziny 7.00.
13. Zawodnicy zobowiązani są do startu w fali w której są zarejestrowani . Jeżeli zawodnik 

wystartuje w innej fali zostanie zdyskwalifikowany. 
14. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może 

dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.
15. Wysokość wpisowego dla każdego biegu określona  zostanie w informacji zamieszczonej na 

Stronie internetowej. 
16. W biegach rozgrywanych 16 czerwca 2019 roku wpisowe wynosi:

- KIDS dystans 1 km – 30 zł
- JUNIOR dystans 2 km – 40 zł
- bieg na dystansie 6 km – 99 zł
- bieg na dystansie 12 km – 129 zł

17. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż 
na 3 dni przed danym biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji. 
W przypadku wolnych miejsc na wybrany bieg, możliwe jest też zapisanie się i uiszczenie 
opłaty gotówką w biurze zawodów w dniu biegu.

18.  W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione 
są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił 
wpisowe – Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania 
przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

19. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej 
decyzji. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została wpłata.

20. W przypadku gdy rezygnacja z biegu dokonywana jest po upływie 7 dni od zawarcia 
umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator 
udziela rabatu w wysokości 50 % na płatności na start w innym organizowanym przez siebie 
biegu (bieg w innym terminie).



V.   KLASYFIKACJE  I  NAGRODY

1. W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
- prawo wzięcia udziału w biegu,
- pakiet startowy (szczegóły zawartości pakietu są każdorazowo wskazane przed danymi 
biegami)
- upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go 
tylko Uczestnik, który dotrze do mety,
- podstawową opiekę medyczną, 
- inne rzeczy ustalone przez Organizatora na konkretny bieg. 

2. Organizator przyznaje nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
- Kobiety – miejsca I-V dla najszybszych kobiet w Serii Prime
- Mężczyźni – miejsca I-V dla najszybszych mężczyzn w Serii Prime
- Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych w różnych kategoriach wiekowych
- Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych w różnych kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja generalna „Serii Prime” nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

3. Każdy z biegów w ciągu roku jest punktowany i zaliczany do klasyfikacji ogólnej która po 
ostatnim biegu jest sumowana, a zwycięzcy otrzymują nagrody główne:
- Kobiety – miejsca I – III w klasyfikacji generalnej – nagrody główne
- Mężczyźni – miejsca I – III w klasyfikacji generalnej – nagrody główne

4. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień, zgodnie z 
informacją zamieszczoną przed danym biegiem.

5. Na ceremonię wręczenia nagród wygrany musi stawić się osobiście, zwycięzca nie może   
delegować swojego przedstawiciela. Nagrody dla zwycięzców, którzy nie wezmą udziału w 
ceremoni wręczenia nagród przepadają.

VI.   WIZERUNEK  I  OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku: w 
rozpowszechnianiu w dowolnej formie, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub 
oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, zamieszczanie i publikowanie w 
prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, emisja w przekazach 
telewizyjnych i radiowych, publikowania zdjęć z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy 
biegów.

2.  Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku jest udzielone przez Uczestnika poprzez 
akceptację niniejszego Regulaminu: 
- podczas zapisu online na konkretny bieg
- podczas podpisywania oświadczenia w formie papierowej przed startem

3. 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”
Lista oficjalnych Partnerów Organizatora i Sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek 
Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
5. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania nagród i wyróżnień. Przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby organizacji biegów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, 



roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, 
wyników biegu, a także klasyfikacji generalnej.

6. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 
uzupełniania.

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetważanie, ze względów organizacyjnych, 
uniemożliwia udział w biegu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez Uczestników 
wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem 
urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w 
tym firmy dokonującej pomiaru czasu Uczestników podczas biegu. Przekazanie wyników 
umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika 
na ich stronach internetowych..

VII.   POSTANOWIENIA   KO COWEŃ

1. W przypadku bardzo złej pogody, katastrof naturalnych lub z innych przyczyn 
organizacyjno-technicznych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji 
części lub w całości, trasy jak również przeszkód, a także zawiesić lub zakończyć cały bieg 
na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawodników, publiczności i Organizatorów.

VIII.   PLAN  „HUMAN MACHINE”  16.06.2019r.

7.00 – otwarcie biura zawodów

9.00 – start seria „PRIME” - 6 km   

10.00 – start seria „ROOKIE”- 6 km

11.00 – start  „KIDS” – 1 km

12.00 – start  „JUNIOR” – 2 km

13.00 – dekoracja seria „PRIME” - 6 km

14.00 – start seria „PRIME” - 12 km

14.30 – start seria „ROOKIE” - 12 km

16.30 – dekoracja seria „PRIME” - 12 km

17.00 – zakończenie zawodów 


