Frequently Asked Questions
1. Czy każdy może wziąć udział w Runmageddon Sahara?
Oczywiście! W pierwszej edycji biegły nie tylko sportowe świry, ale też ludzie totalnie na
spontanie.
2.

Czy jest to bieg zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet?

Zdecydowanie tak. Aczkolwiek obie płcie będą poddane takim samym próbom, bez taryfy
ulgowej.
3.

Jakie warunki muszę spełnić aby móc wziąć udział?

Każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać paszport ważny co najmniej do 30
września 2019 roku. Oprócz tego warunkiem uczestnictwa jest akceptacja wszystkich
wymaganych zgód i regulaminu oraz wniesienie stosownych opłat w określonych przez
organizatora terminach.
4.

Czy muszę mieć ukończone 18 lat?

Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia eventu.
5.

Gdzie dokładnie będą przebiegać trasy biegu?

Trasy biegu wyznaczone będą na piaszczystych wydmach oraz pustyni kamienistej w
południowej części Maroka. W chwili obecnej nie ujawniamy dokładnej lokalizacji.
6.

Gdzie będziemy spali w trakcie eventu?

Przewidujemy noclegi na biwaku oraz w hotelu.
7.

Jaką długość będą miały poszczególne odcinki trasy?

Ilość kilometrów do przebiegnięcia w ciągu dnia może się różnić w zależności od lokalizacji.
8.

Co czeka na mnie na trasie?

Piach, piach i jeszcze więcej piachu! Mogą pojawić się też przeszkody, które wykorzystujemy
na Runmageddonach w Polsce. Spodziewaj się masy emocji!
9.

Czy wszyscy biegną w jednej serii?

Tak, startujecie wszyscy razem.
10.

Opłaciłem udział, ale nie mogę biec - co teraz?

Według regulaminu możesz odstąpić od zakupu do 7 dni, ale spokojnie - możesz
odsprzedać komuś innemu swój pakiet.
11.

Czy na pustyni będzie się gdzie umyć?

Pewnie, czyścioszku!
12.

Ile sztuk bagażu / rzeczy osobistych mogę ze sobą zabrać?

Możesz zabrać 1 bagaż rejestrowany i 1 podręczny.
13.

Kiedy otrzymam pakiet startowy?

Cierpliwości, będziemy organizować spotkanie przez eventem i wtedy rozdamy pakiety
startowe.
14.

Czy będzie jakieś spotkanie przed eventem?

Tak, planujemy spotkanie dla zawodników. O terminie i miejscu będziemy informować na
bieżąco.
15.

Chciałbym otrzymać fakturę za bieg.

Nic prostszego - wystarczy, że napiszesz maila na adres kontakt@runmageddon.pl podając w
nim następujące dane:
- nazwę, adres i NIP firmy,
- imiona i nazwiska osób startujących,

16.

Wpłaciłem wczoraj pieniądze i dalej czekam na weryfikację.

Spokojnie, lista zgłoszeń i wpłat jest weryfikowana ręcznie co ok. 72h. Jeżeli w danym
terminie Twoje zgłoszenie dalej nie zostało poprawnie zweryfikowane, wyślij potwierdzenie
wpłaty na kontakt@runmageddon.pl
17.

Czy po biegu będziemy mieć co robić?

No pewnie! Zapewniamy niezapomniane wrażenia!
18.

Chcę zapłacić drugą część opłaty - jak mam to zrobić?

Wystarczy zrobić przelew na konto:
07 2490 0005 0000 4600 1110 6315
Extreme Events sp. z o.o.
00-972 Warszawa
W tytule przelewu wpisz “Runmageddon Sahara 2019 - część II).
Jeżeli płaci za Ciebie firma to w tytule powinno znaleźć się również Twoje imię i nazwisko.
19.

Co jest w cenie eventu?

W zależności od edycji pakiety mogą się różnić, ale zawsze w cenie są przeloty, noclegi,
wyżywienie, woda pitna, opieka medyczna, ubezpieczenie, kurtka oraz dwie koszulki
techniczne.
20.

Czy na trasie będą punkty regeneracyjne?

Tak, na każdym etapie będą punkty rege. Ich ilość jest uzależniona od etapu.
21.

Co mam ze sobą zabrać?

Paszport ważny co najmniej do 30 września 2019, krem z filtrem UV (rekomendowany
UV30+), sztyft do ust z filtrem UV, bidon na wodę, czapkę, mały plecak na bieg, apteczkę
(plastry, bandaże, słone pastylki).
22. Nigdy nie byłem w Maroko, czy tam jest bezpiecznie?
Maroko to kraj bezpieczny. Należy przestrzegać takich norm bezpieczeństwa, jakich
przestrzegamy w nieznanych nam miejscach w Polsce, Europie i na świecie.

