
REGULAMIN ZAWODÓW  
[ENGLISH VERSION BELOW] 

 
RED BULL 400 - WIECZORNE SPRINTY 

 
ZAKOPANE 15.08.2020  

 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 
1. Niniejszy Regulamin Zawodów określa warunki uczestnictwa w zawodach 

biegowych pod nazwą Red Bull 400, dających możliwość zarówno 
amatorom jak i profesjonalnym zawodnikom, uczestnictwa w zawodach 
biegowych na skocznię narciarską Wielka Krokiew.  
 

1. Celem zawodów jest promocja biegania oraz aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Zawody mają za zadanie wyłonić najlepszego zawodnika spośród 
zgłoszonych do startu. Rywalizacja polega na wbiegnięciu na szczyt skoczni 
narciarskiej, zawodnicy pokonują trasę w przeciwnym kierunku niż zwykle 
czyli z dołu na górę.  
 

II. DEFINICJE  
 

1. Regulamin – Regulamin Zawodów, niniejszy dokument.  
 

2. Zawody – zawody Red Bull 400, których zasady określone zostały w 
Regulaminie.  
 

3. Organizatorem projektu - zawody RED BULL 400 - jest Red Bull Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wyścigowej 8a, 02-681 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000132170, NIP: 5261012714 (dalej: „Organizator”)  
 

4. SNOW PR Andrzej Lesiewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Kopcem 
52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS 457097, NIP 
894-239-21-45 wspiera Organizatora na jego zlecenie, w organizacji i 
przeprowadzeniu zawodów RED BULL 400 (dalej: „ SNOW PR”).  
 

5. Serwis Zawodów – oficjalny serwis internetowy Zawodów znajdujący się pod 
adresem www.redbull.pl/400.  
 

6. Zawodnik – uczestnik Zawodów.  
 



7. Biuro zawodów - biuro zawodów zlokalizowane będzie przed pawilonem 
COS na dole skoczni Wielka Krokiew w Zakopanem.  
 

III. CHARAKTER BIEGU I PATAMETRY TRASY  
 

1. Red Bull 400 to ekstremalny bieg pod górę rozgrywany na skoczni 
narciarskiej Wielka Krokiew w Zakopanem.  
 

2. Bieg na charakter pojedynczego wyścigu na czas (w seriach po ok. 30 
uczestników) 
 

3. Rywalizacja rozgrywana jest w następujących kategoriach:  
A. Pełny dystans mężczyźni (400 m)  
B. Pełny dystans kobiety (400 m) 

 
4. Parametry trasy biegu: 

A. Dystans - 400 metrów (+/- 5%)  
B. Przewyższenie - 130 metrów(+/-5%) 
C. Nachylenie w najbardziej stromym miejscu - 37 stopni  
 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
 

1. Zawody Red Bull 400 odbędą się 15.08.2020 roku na skoczni Wielka 
Krokiew ul. Bronisława Czecha 1B, 34-500 Zakopane.  

 
V. HARMONOGRAM DLA ZAWODNIKÓW  

 
Red Bull 400 - Wieczorne Sprinty 
 
START - 16:30 
 
16:30 - 17:15 - Rejestracja 
17:15 - 17:20 - Briefing  
17:20 - 17:30 - Rozgrzewka 
17:30 - 17:45 - HEAT 1 
17:45 - 18:00 - HEAT 2  
18:00 - 18:15 - HEAT 3  
18:15 - 18:30 - HEAT 4  
18:30 - 18:45 - HEAT 5  
18:45 - 19:00 - HEAT 6  
 
ZAKOŃCZENIE - 19:00 
 
V. ZGŁOSZENIA 



 
1. Zgłoszenia do Zawodów można dokonywać wyłącznie elektronicznie na 

stronie www.redbull.pl/400.  
 

2. Pełną procedurę zgłoszeniową określa odrębny Regulamin Zgłoszeń do 
Zawodów dostępny na stronie zawodów.  

 
3. Każdy uczestnik może się zarejestrować do udziału tylko w jednym, z trzech 

odbywających się w dniu 15.08.2020 eventów. 
 

4. Zgłaszając się do uczestnictwa w Zawodach, uczestnik wyraża zgodę na 
publikację imienia, nazwiska oraz płci na listach startowych oraz listach z 
wynikami na stronie www.redbull.pl/400 

 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH  

 
1. Do Zawodów dopuszczeni będą Zawodnicy, którzy spełnią łącznie 

następujące, warunki:  
 
A. W zawodach Red Bull 400 prawo startu mają osoby, które do dnia 

15.08.2020 roku ukończą 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 lat - przy 
zgodzie rodzica lub prawnego opiekuna, na podstawie złożonego 
podpisu pod Oświadczeniem Uczestnika – druk do pobrania ze strony 
www.redbull.pl/400. Nieletni uczestnik musi mieć wypełnione i podpisane 
oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów). 

B. Wykonanie kompletnego zgłoszenia do Zawodów według procedury 
określonej w Regulaminie Zgłoszeń do Zawodów. 

C. Stawienie się osobiście w Biurze Zawodów 15 sierpnia 2020, w 
wyznaczonych godzinach otwarcia Biura Zawodów w celu odbioru 
pakietu startowego.  

D. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia z tytułu startu w zawodach 
sportowych.  

E. Posiadanie odpowiedniego sprzętu sportowego (szerzej opisane w 
punkcie dot. zalecanego i zabronionego sprzętu sportowego).  

F. Posiadanie przez cały czas trwania Zawodów czipa do pomiaru czasu. 
 

2. Zawodnik podczas udziału w Zawodach nie może być pod wpływem 
środków wpływających na jego zdolności motoryczne i ocenę sytuacji tj. 
alkoholu, środków odurzających, leków. 

 
3. Stan zdrowia Zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.  

 
VIII. PRZEBIEG ZAWODÓW 

 



1. Zawody Red Bull 400 składać się będą z jednego biegu (bez biegów 
półfinałowych i finałowych). 

 
1. Zawody Red Bull 400 zostaną rozegrane w kategorii mężczyzn (OPEN) oraz 

kobiet OPEN). 
 

2. O dopuszczeniu do startu w kwalifikacjach decyduje kolejność opłaconych 
zgłoszeń.  

 
3. Listy startowe poszczególnych wyścigów (heatów) układane będą w 

porządku alfabetycznym (wg. nazwisk od A do Z) bez podziału na kategorie 
mężczyzn i kobiet. 

 
4. O wyniku finalnym decyduje czas osiągnięty przez uczestnika w 

pojedynczym biegu. 
 

5. Podczas rywalizacji wszyscy zawodnicy muszą posiadać:  
 
A.  Numery startowe przymocowane koszulki. Pod karą dyskwalifikacji 
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.  
B.  Zwrotny chip pomiarowy zamontowany na opasce na kostce. 
 

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA 
 

1. Wysokość wpisowego wynosi 99 pln. 
 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na inne 
imprezy, czy innych uczestników.  

 
X. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA I NAGRODY  

 
1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:  

• Pamiątkową koszulkę startową  
• Pomiar czasu oraz obsługę sędziowską  
• Numer startowy z czipem  
• Bufet z napojami  
• Kupon na posiłek regeneracyjny  
• Zabezpieczenie medyczne  
• Pamiątkowe zdjęcie z trasy 

 
 

2. Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody za pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce w kategorii kobiet oraz mężczyzn. 

 



3. Pula nagród zostanie podana na 2 tygodnie przed zawodami. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych 
klasyfikacji i nagród.  
 

XI. POMIAR CZASU I WYNIKI  
 

1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnego czipa 
umieszczonego na opasce na kostce. 

 
2. Limit czasu na pokonanie trasy biegu Red Bull 400 to 15 minut.  

 
3. Nieoficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie 

www.redbull.pl/400  
niezwłocznie po zakończeniu zawodów, po wygenerowaniu ich z systemu 
pomiarowego i  
weryfikacji przez organizatora.  

 
4. Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie 

www.redbull.pl/400 w terminie 24h po zakończeniu zawodów.  
 

XII. DYSKWALIFIKACJE  
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z ważnego 
powodu, wykluczenia uczestników z rywalizacji lub ich dyskwalifikacji. Do 
dyskwalifikacji dochodzi szczególnie w przypadku, kiedy przypisany numer 
startowy zostaje przekazany osobie trzeciej lub w jakikolwiek sposób 
zmieniony, jeżeli nadrukowane na nim reklamy są niewidoczne lub 
nierozpoznawalne. Powodem do dyskwalifikacji są także działania, które 
zakłócają prawidłowy przebieg imprezy lub narażają bezpieczeństwo 
pozostałych Uczestników.  

 
2. Zdyskwalifikowani Uczestnicy nie otrzymają pozwolenia na start podczas 

kolejnych dwóch edycji imprezy.  
 

3. Należy stosować się do obowiązującego regulaminu.  
 

XIII. PROTESTY  
 

1. Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w 
ciągu 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w Biurze Zawodów. Do 
pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 złotych. 
Materiały (video) zarejestrowane przez Zawodników we własnym zakresie, 
mogą zostać wykorzystane jako dowód/materiał częściowy tylko w 



przypadku złożenia pisemnego protestu. W przypadku uznania protestu 
kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja 
przechodzi na rzecz Organizatora.  

 
XIV. ZALECANY I ZABRONIONY SPRZĘT  

 
1. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie następującego sprzętu:  

 
A.  mocne rękawiczki biegowe 
B.  buty do biegów terenowych  

 
2. Zabrania się używania poniżej wymienionego sprzętu:  

A. kolce lekkoatletyczne  
B. wszelkiego rodzaju buty z metalowymi wkrętkami  
C. raki i raczki  
D. kije trekingowe  
E. inny sprzęt, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu pozostałych 

uczestników oraz uszkodzić nawierzchnię skoczni  
 

XV. OFICJALNI PARTNERZY ZAWODÓW  
 

1. Oficjalnymi Partnerami Imprezy są: Red Bull, Centralny Ośrodek Sportu, 
Garmin, New Balance 
Podczas trwania Zawodów, zabrania się aktywnego promowania produktów 
i marek, których producenci nie są oficjalnymi partnerami zawodów, bez 
zgody Organizatora. Za taką promocję uznaje się, dla potrzeb tego 
Regulaminu, m.in.: samplowanie, dystrybuowanie i sprzedaż produktów, 
aktywną promocję, wywieszanie bannerów, plakatów, itp. 

 
XVI. BEZPIECZEŃSTWO 

 
1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie 

poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą 
dochodzić odszkodowania od organizatorów, ani właściciela obiektu. 

 
2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 
3. Przystępując do biegu uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na 

uczestniczenie w takiej aktywności fizycznej. 
 

4. W trakcie biegu zawodnicy będą wbiegać na rozbieg skoczni narciarskiej co 
będzie wymagało od nich zachowania szczególnej ostrożności. Uczestnik 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, sprzęt 
sportowy. W tej kwestii nikt nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. 



 
5. Organizator ani inne osoby zaangażowane w organizację imprezy nie 

ponoszą odpowiedzialności za wypadki, obrażenia lub uszkodzenia ciała lub 
rzeczy, niezależnie od tego, kto jest za nie odpowiedzialny, ani za poprawne 
funkcjonowanie systemu pomiaru czasu. 

 
6. Każdy uczestnik zostaje poinformowany o zagrożeniach dla zdrowa i innych 

rodzajach ryzyka związanych z udziałem w zawodach i, przystępując do 
rejestracji, wyraźnie potwierdza, że bierze udział w imprezie na własne 
ryzyko i odpowiedzialność.  

 
7. Uczestnik nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora 

ani innych osób zaangażowanych w organizację imprezy.  
 

8. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie 
szkody.  
 

XVII. WYTYCZNE SANITARNE 
 

1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu 
zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub 
inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, 
stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w 
zgromadzeniach. 

 
1. Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w 

trakcie jak i po zawodach. 
 

2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania 
harmonogramu zawodów. 

 
3. Medal wydany zostanie po minięciu linii mety wraz z pakietem żywieniowym. 

 
4. Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy mety 

oraz opuszczenia terenu zawodów po skończonej rywalizacji. 
 

5. Dekoracja odbędzie się w formie wirtualnej, zaś nagrody zostaną doręczone 
przez firmę kurierską. 

 
6. Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony 

sanitarnej oraz środki do dezynfekcji. 
 

7. Na wejściu oraz wyjściu z terenu imprez uczestnik będzie zobowiązany do 
dezynfekcji rąk. 



 
8. Od wejścia na teren imprezy do czasu rozgrzewki przez swoim biegiem 

uczestnik zobowiązany jest nosić maseczkę ochronną. 
 

9. Każdemu uczestnikowi na wejściu na teren imprezy zostanie zmierzona 
temperatura i osoby u których pomiar wykaże powyżej 37,5 stopnia 
Celsjusza, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy. 

 
10. Na terenie imprezy wyznaczone zostanie izolatorium, do którego skierowana 

zostanie osoba, której stan będzie wskazywał na podejrzenia zakażenia 
Sars-CoV-2. 

 
11. Organizator deleguje koordynatora ds. Sars-CoV-2, który przez cały czas 

będzie czuwał nad przestrzeganiem procedur oraz będzie w kontakcie z 
PSSE Zakopane oraz służbami medycznymi. 

 
XVIII.  ODWOŁANIE IMPREZY  

 
1. Impreza Red Bull 400 przeprowadzona zostanie według własnego uznania 

organizatorów. Decyzje organizatorów odnośnie wszelkich aspektów 
imprezy są ostateczne. 

 
1. W przypadku nieuczestniczenia (także z powodu choroby) nie przysługuje 

prawo do ubiegania się o zwrot opłaty za uczestnictwo, chyba że za 
nieuczestniczenie odpowiadają organizatorzy (na przykład z powodu nagłego 
odwołania imprezy).  

 
2. Przypadki działania siły wyższej lub odwołania na skutek oficjalnych 

nakazów lub ze względów bezpieczeństwa związanych z wystąpieniem 
bezpośredniego zagrożenia bardzo złych warunków pogodowych, pandemii, 
epidemii, aktów terroru itp. (o ile nie wynika to z rażącego zaniedbania ze 
strony organizatorów) nie są przypisane organizatorom.  

 
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z 
epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. 
Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o 
ewentualnych zmianach w regulaminie. 

 
2. Z uwagi na fakt, iż zawody częściowo odbywają się na terenie Tatrzańskiego 

Parku Narodowego zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 
obowiązujących na terenie TPN: 



• zakaz wyrzucania śmieci 
• zakaz hałasowanie 
• zakaz płoszenia zwierząt 

 
3. Nieprzestrzeganie regulaminu biegu będzie skutkowało dyskwalifikacją 

zawodnika.  
 
 
 
 
 

TERMS AND CONDITIONS  
 

RED BULL 400 Wieczorne Sprinty (Evening Sprints) 
 

ZAKOPANE 15.08.2020  
 

I. PRELIMINARY PROVISIONS  
 

1. These Terms and Conditions set out the rules for participation in the running 
event under the name Red Bull 400, which allows both amateurs and 
professional athletes to compete in a race to the top of the Wielka Krokiew 
(Great Raft) ski jump.  
 

2. The purpose of the event is to promote running and active leisure pursuits. 
The race will determine the best athlete among the registered participants. 
During this event a ski jump has to be conquered the opposite direction, 
from the bottom to the top.  
 

II. DEFINITIONS  
 

1. Terms and Conditions – Terms and Conditions for the Event, this document.  
 

2. Event – Red Bull 400, the rules of which were set out in these Terms and 
Conditions.  
 

3. The Organizer of the project – the Red Bull 400 event – is Red Bull Sp. z o.o. 
with its registered office in Warsaw, al. Wyścigowa 8A, 02-681 Warsaw, 
entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept 
by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division 
of the National Court Register under KRS No.: 0000132170,  
tax ID No. (NIP): 5261012714 (hereinafter: “Organizer”). 
 



4. SNOW PR Andrzej Lesiewski with its registered office in Warsaw, ul. Pod 
Kopcem 52, entered into the Register of Entrepreneurs under number: (KRS) 
457097, Tax ID: (NIP) 894-239-21-45, commissioned to support the 
Organizer in organizing and executing the RED BULL 400 event (hereinafter: 
“SNOW PR”).  
 

5. Event Website – official website of the Event at www.redbull.pl/400.  
 

6. Participant – a person taking part in the Event.  
 

7. Race Office – the race office will be located at the ground floor of the COS 
pavilion at the bottom of the Wielka Krokiew ski jump in Zakopane.  
 

III. RACE TYPE AND COURSE PARAMETERS  
 

1. Red Bull 400 is an extreme uphill run to the top of the Wielka Krokiew ski 
jump in Zakopane.  
 

2. The run is comprised of a single race (in heats of approx. 30 participants). 
 

3. The participants can compete in the following categories:  
A. Full distance race for men (400 m)  
B. Full distance race for women (400 m) 

 
4. Race course parameters: 

A. Distance - 400 meters (+/- 5%)  
B. Elevation - 130 meters (+/-5%) 
C. Incline - up to 37 degrees  
 

IV. EVENT TIME AND PLACE 
 

1. Red Bull 400 will take place on 15.08.2020 at the Wielka Krokiew ski jump in 
Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1B, 34-500 Zakopane, Poland.  

 
V. SCHEDULE FOR PARTICIPANTS  

 
Red Bull 400 Wieczorne Sprinty (Evening Sprints) 
 
START - 16:30 
 
16:30 - 17:15 - Registrations 
17:15 - 17:20 - Briefing  
17:20 - 17:30 – Warm-up 
17:30 - 17:45 - HEAT 1  



17:45 - 18:00 - HEAT 2 
18:00 - 18:15 - HEAT 3  
18:15 - 18:30 - HEAT 4  
18:30 - 18:45 - HEAT 5  
18:45 - 19:00 - HEAT 6  
 
TH END - 19:00 
 
V. REGISTRATION 

 
1. Registrations for the Event will only be accepted online at 

www.redbull.pl/400.  
 

1. The full registration procedure is set out in separate Terms and Conditions of 
Registration available on the Event Website.  

 
2. Each participant can register for only one event (out of three available) taking 

place on the 15th of August 2020. 
 

3. By registering to Competition, the participant agrees to the publication of the 
name, surname and gender on the start lists and result lists at 
www.redbull.pl/400 
 

VII. TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION  
 

1. In order to be granted permission to take part in the Event, the Participants 
have to satisfy all of the following eligibility criteria:  
 
A. The right to participate in RED BULL 400 is reserved for people who turn 

16 before August 15, 2020 (in case of people under 18 years of age, a 
parent or legal guardian has to give consent by signing the Participant 
Disclaimer available to download at www.redbull.pl/400. An under-age 
participant is obligated to bring a filled out and signed disclaimer to the 
Race Office for verification). 

B. Completing registration for the Event according to the procedure 
specified in the Terms and Conditions of Registration. 

C. Appearing in the Race Office on August 15, 2020 in person within the 
specified opening hours to pick up the starter kit.  

D. Valid insurance covering participation in sporting events.  
E. Owning the right sports equipment (further specified in the paragraph 

about recommended and forbidden sports equipment).  
F. Keeping the timing chip installed at all times throughout the entire Event.  

 



2. The Participants cannot compete under the influence of any substances that 
affect their motor skills and the ability to assess the situation, such as 
alcohol, drugs or medication. 

 
3. The overall health condition of every Participant must allow them to compete 

in sports events.  
 

VIII. EVENT PROCEDURE 
 

1. Red Bull 400 will comprise one run (no semifinal and final runs). 
 

2. Red Bull 400 will be divided into the following categories: men (OPEN), 
women (OPEN). 

 
3. Admission for qualifiers depends on the order of paid registrations.  

 
4. Starting lists for particular heats will be prepared in alphabetical order 

(according to last names from A to Z) without the division into men and 
women categories. 

 
5. The final result will be determined by the time achieved by the Participant in 

a single run. 
 

6. During the race all participants must have:  
 
A.  Starting numbers attached to their T-shirts. Covering the starting number 
(entirely or partly) is prohibited under pain of disqualification.  
B.  Returnable timing chips installed in the ankle bands. 
 

IX.  PARTICIPATION COSTS 
 

1. The entry fee amounts to PLN 99. 
 

2. Once paid, the entry fee is non-refundable and non-transferable to other 
events or other participants.  

 
X. SERVICES PROVIDED BY THE ORGANISER AND PRIZES  

 
1. Within the entry fee, the Organiser provides:  

• Commemorative race T-shirt  
• Timekeeping and judging services  
• Starting number with a chip  
• Buffet with drinks  
• Recovery meal voucher  



• Medical care  
• Commemorative photo from the course 

 
2. The top three participants from the men and women categories will receive 

prizes. 
 

3. The prizes will be specified 2 weeks prior to the Event. 
 

4. The Organizer reserves the right to introduce additional categories and 
prizes.  
 

XI. TIMEKEEPING AND RESULTS  
 

1. Times will be measured with the use of returnable chips installed in the ankle 
bands. 

 
2. The time limit to complete the Red Bull 400 race course is 15 minutes.  

 
3. Unofficial results will be published at www.redbull.pl/400  directly after the 

Event is finished, after being generated from the timing system and verified 
by the Organizer.  

 
4. Official results will be published at www.redbull.pl/400 within 24 hours of the 

end of the Event.  
 

XII. DISQUALIFICATION  
 

1. The organizers reserve the right to reject applications for important reasons, 
to exclude participants from the start or to disqualify them. A disqualification 
occurs in particular if the assigned starting number is passed on to third 
persons, if it´s changed in any way, if the advertising printout is made 
invisible or unrecognizable. Likewise with actions, which disturb the proper 
course of the event or endanger the safety of the remaining Participants.  

 
2. Disqualified Participants will not receive a starting permission for the 

following two editions of the Event.  
 

3. The Terms and Conditions in force must be obeyed.  
 

XIII. PROTESTS  
 

1. Any protests should be filed together with all proofs in writing within 15 
minutes from the announcement of unofficial results in the Race Office. A 
written protest must be accompanied with money deposit of PLN 200. 



Materials (videos) personally recorded by the Participants can be used as 
partial proof/material only in case of protests filed in writing. When the 
protest is acknowledged, the deposit will be returned. In case the protest is 
rejected, the deposit goes to the Organizer.  

 
XIV. RECOMMENDED AND FORBIDDEN EQUIPMENT  

 
1. The Organizer recommends the Participants to bring the following 

equipment: 
A.  strong running gloves 
B.  trail running shoes  

 
2. It is forbidden to use the following equipment:  

A. athletic spikes  
B. all types of shoes with metal spikes  
C. crampons  
D. hiking poles  
E. other equipment that might endanger the safety of other participants or 

damage the surface of the ski jump  
 

XV. OFFICIAL EVENT PARTNERS  
 

1. The Official Event Partners are: Red Bull, Centralny Ośrodek Sportu, Garmin, 
New Balance 
During the Event, it is forbidden to actively promote products and brands the 
producers of which are not the official event partners of the event without the 
Organizer’s consent. For the purpose of these Terms and Conditions, such 
promotion includes sampling, product distribution and sales, active 
promotion, hanging out banners, posters etc. 

 
XVI. SAFETY 

 
1. The Participants take part in the Event at their own responsibility, and the 

organizers and the owner of the venue are in no way liable for injury or 
material damage incurred to the Participants. 

 
2. The Participants are obligated to get their own insurance. 

 
3. By entering the race, the Participant confirms to be healthy and in sufficient 

training condition for such a physical activity. 
 

4. During the race, the Participants will enter the in-run part of the ski jump, 
which will require extreme caution. The Participant is solely responsible for 



his/her personal belongings, sports equipment. There is no liability in this 
regard. 

 
5. For accidents, injuries or damage to a person or thing, regardless of who’s 

responsible, no liability is accepted by the Organizer and other persons 
involved in the Event, as well as for the correct functioning of timekeeping. 

 
6. Each Participant is informed about the health and other dangers and 

circumstances connected with the Event and by registering, he/she 
expressly confirms that he/she participates in the Event at his/her own risk 
and responsibility.  

 
7. The Participant will not make any claims against the Organizer or other 

persons involved in organizing the Event.  
 

8. Each Participant is liable for any damage caused by him/her.  
 

XVII. SANITARY GUIDELINES 
 

1. The Participants are obligated to comply with the current recommendations, 
guidelines and requirements issued by the Ministry of Health or other state 
authorities regarding social distancing, personal protective equipment and 
participation in gatherings.  
 

2. The Participants should maintain social distance before, during and after the 
Event.  

 
3. The Participants are obligated to maintain discipline and follow the Event 

schedule. 
 

4. Medals will be handed over after crossing the finish line together with a meal 
package. 

 
5. The Participants are obligated to immediately leave the finish line area and 

the even area after the end of the Event. 
 

6. The prize giving ceremony will take place virtually, while the prizes will be 
delivered by a courier service.  

 
7. The event staff will provide necessary sanitary protective equipment and 

disinfectants. 
 

8. The Participants will be required to disinfect their hands upon entering and 
leaving the Event area. 



 
9. Form the moment of entering the Even area until warm-up before their run, 

the Participants are obligated to wear face masks. 
 

10. Upon entering the Event area, every Participant will have their temperature 
checked, and those with results above 37.5 Celsius will not be allowed to 
enter the Event area. 

 
11. There will be a designated isolation space within the Event area, where 

people suspected of Sars-CoV-2 infection will be directed to. 
 

12. The Organizer delegates a Sars-CoV-2 coordinator, who will be making sure 
that the right procedures are followed and will stay in constant touch with 
the Sanitary and Epidemiological Station for Zakopane and medical services 
throughout the entire Event. 

 
XVIII.  EVENT CANCELLATION  

 
1. Red Bull 400 will be held at the sole discretion of the organizers. The 

decisions of the organizers in all aspects of the Event are final. 
 

1. W In the case of non-participation (also due to illness), there is no claim to a 
refund of the participation fee, unless the organizers are responsible for the 
non-participation (for example, due to arbitrary cancellation of the Event).  

 
2. Cases of force majeure or cancellation due to official orders or for security 

reasons due to imminent danger, very bad weather, pandemic, epidemic, 
terror etc. (as long as this is not caused by gross negligence of the 
organizers) are not attributable to the organizers.  

 
XIX. FINAL PROVISIONS 

 
1. The Organizer reserves the right to introduce changes to these Terms and 

Conditions, especially when the situation related to the Sars-CoV-2 epidemic 
changes or the legal requirements within that scope change. Registered 
Participants will be regularly updated on possible changes to the Terms and 
Conditions. 
  

2. Due to the fact that the Event takes place partially within the area of the 
Tatra National Park, the Participants are obligated to comply with the rules in 
force within the area of the TNP, where it is forbidden to: 
• dispose waste and rubbish 
• make excessive noise 
• disturb animals 



 
Failure to comply with these Terms and Conditions will result in disqualification 


