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Rozdział 1 - Podstawowe zasady 
 
1.1. Opis imprezy  
 
Wings For Life World Run („Impreza”) obejmuje wiele biegów odbywających się 
równocześnie w wielu miejscach na świecie (z których każde zwane jest „Lokalizacją 
Imprezy”). Wszyscy uczestnicy we wszystkich Lokalizacjach Imprezy, niezależnie od 
wieku i płci, wystartują w tym samym czasie (godz. 11:00 skoordynowanego czasu 
uniwersalnego, UTC, dnia 6 maja 2018 r.) DLA POLSKI JEST TO GODZINA 13:00. Nie 
ma określonego dystansu, czasu ani mety biegu. Każdy z Uczestników kończy bieg w 
momencie, gdy wyprzedzi go Samochód Pościgowy, który będzie na trasie w każdej 
Lokalizacji Imprezy. 
 
Punktualnie o godz. 11:30 UTC Samochód Pościgowy przekroczy linię startu i wyjedzie na 
Trasę. Każdy Samochód Pościgowy w każdej Lokalizacji Imprezy wystartuje w tym samym 
czasie i będzie jechał z dokładnie taką samą prędkością. Z upływem czasu, wszystkie 
Samochody Pościgowe będą równocześnie przyspieszać do momentu, w którym 
wyprzedzony zostanie ostatni Uczestnik i ogłoszony zostanie ogólnoświatowy zwycięzca. 
(Szczegóły dotyczące prędkości Samochodu Pościgowego - zob. informacje poniżej). 
Zwycięzcami wszystkich biegów przeprowadzonych na całym świecie będą ostatnia 
Uczestniczka i ostatni Uczestnik, którzy pokonają najdłuższy dystans, zanim minie ich 
Samochód Pościgowy. Wyłonieni zostaną również lokalni zwycięzcy. Zasady wyłaniania 
zwycięzców światowych i lokalnych przedstawione są w Warunkach Uczestnictwa. 
 
11:00 UTC (13:00 dla Polski) - START BIEGU 
11:30 UTC (13:30 dla Polski) - SAMOCHÓD POŚCIGOWY WYJEŻDŻA NA TRASĘ  
- PRĘDKOŚĆ: 15 km/h (9,32 mil/h) 
12:30 UTC (14:30 dla Polski) - ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI: 16 km/h (9,94 mil/h) 
13:30 UTC (15:30 dla Polski) - ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI: 17 km/h (10,56 mil/h) 
14:30 UTC (16:30 dla Polski)- ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI: 20 km/h (12,43 mil/h) 
16:30 UTC (18:30 dla Polski) - ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI: 35 km/h (21,75 mil/h) do 
momentu wyprzedzenia ostatniego Uczestnika 
 
1.2. Opis trasy  
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Każda Lokalizacja Imprezy będzie miała odrębną trasę („Trasa Biegu”). Uczestnicy muszą 
poruszać się po trasie wyznaczonej przez Organizatora (dostępne będzie oznakowanie 
trasy oraz dystansu w kilometrach/milach). Pomimo starań dołożonych przez 
Organizatora, aby zapewnić podobne Trasy Biegu, różnice między nimi są nieuniknione i 
nie będą one brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców Imprezy.  
 
1.3. Uczestnictwo / Minimalny wiek  
 
Impreza jest otwarta dla wszystkich, którzy w dniu biegu będą mieć ukończone 
przynajmniej 16. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dowodu wieku i 
tożsamości każdego Uczestnika. 
 
Wings for Life World Run dopuszcza wykorzystanie jedynie „standardowych” wózków 
inwalidzkich; wózek taki określony jest następująco: Wprawia się go w ruch ręcznie, 
poprzez popychanie kół dłońmi (kijki nie są dozwolone). Wózek inwalidzki musi posiadać 
dwa duże koła z tyłu (20” - 25”), dwa małe koła z przodu (3” - 7”), dwie obręcze do 
popychania oraz dwa hamulce. Średnica każdej obręczy koła może być do 15% mniejsza 
od średnicy tylnego koła. Może to być wózek składany bądź sztywny/nieskładany. Waga 
wózka musi mieścić się w przedziale 7 - 25 kg, a użytkownik musi na nim siedzieć w 
pozycji wyprostowanej (90 stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy posiadali kółka anty-
wywrotne. Ustawienie koła napędowego musi mieścić się w przedziale 0° - 8°. 
 
Od uczestników, którzy potrzebują dodatkowych pomocy, usług lub modyfikacji zasad, 
praktyk i/lub procedur Imprezy wymagane będzie uzyskanie uprzedniej zgody od 
organizatorów Imprezy, która zostanie zweryfikowana przez Obsługę Biegu w momencie 
rejestracji w Punkcie Rejestracyjnym. Jeśli z powodu niepełnosprawności Uczestnik 
potrzebuje jakiegokolwiek rodzaju dodatkowych pomocy lub usług, albo modyfikacji zasad, 
praktyk i/lub procedur Imprezy, powinien zgłosić taką prośbę za pomocą formularza 
kontaktowego podczas procesu rejestracji, z możliwie największym wyprzedzeniem. 
Organizator Imprezy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom odpowiednie 
dodatkowe pomoce, usługi i/lub modyfikacje zasad, praktyk i/lub procedur Imprezy, jednak 
uwzględnienie wniosków zgłoszonych tylko niedługo przed terminem biegu lub w dniu 
Imprezy może okazać się niemożliwe. Proces ten znajduje zastosowanie także w 
przypadku osób uczestniczących w Wings for Life World Run (np. Uczestnik chce pchać 
wózek osoby towarzyszącej lub pomagać Uczestnikowi, który jest niewidomy - tacy 
Uczestnicy będą musieli wystartować w sektorze 4. zgodnie z punktem 2.3 Regulaminu). 
W każdym przypadku, zapewnienie dodatkowych pomocy i/lub umożliwienie korzystania z 
nich zależy od wyłącznego uznania Organizatora. Jeśli Uczestnik nie uzyska pozwolenia 
na udział w biegu, nie otrzyma on zwrotu kosztów podróży ani żadnych innych kosztów. 
 
Dla celów informacyjnych, uczestnicy każdego biegu zostaną podzieleni na kategorie 
według płci i wieku. 
 
Poprzez uczestnictwo w Imprezie Uczestnik oświadcza, że nie cierpi na żadną chorobę, 
która uniemożliwiałaby mu bezpieczne uczestnictwo w Imprezie lub stanowiłaby ryzyko dla 
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innych uczestników. Zaleca się również, aby przed wzięciem udziału w Imprezie każdy 
Uczestnik skonsultował się ze swoim lekarzem. Każdy Uczestnik potwierdza ponadto, że 
nie występują żadne inne okoliczności, które uniemożliwiałyby mu udział w Imprezie. 
 
W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących tego Rozdziału, Proszę skontaktować 
się z Organizatorem poprzez formularz dostępny pod adresem: 
www.wingsforlifeworldrun.com/contact.  

 
 
Rozdział 2 – Impreza  
 
2.1. Punkt Rejestracyjny 
 
Przed biegiem, podczas rejestracji w Punkcie Rejestracyjnym w pobliżu linii startu, każdy 
Uczestnik będzie musiał okazać dowód tożsamości oraz złożyć prawidłowo wypełniony i 
podpisany dokument „Oświadczenia Uczestnika”, gdzie będzie to konieczne, a także 
przekazać Obsłudze Biegu potwierdzenie wpłaty. W przypadku osób niepełnoletnich 
wymagany będzie podpis Opiekunów. Dalsze szczegóły dotyczące poszczególnych 
lokalizacji i godzin pracy Punktów Rejestracyjnych będą w odpowiednim czasie ogłaszane 
na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com. Osoby, które nie zarejestrowały się na czas, 
nie będą mogły wziąć udziału w biegu. 
 
2.2. Numer startowy i pakiet startowy 
 
W Punkcie Rejestracyjnym każdy Uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz unikatowy 
numer startowy. Numer startowy, do którego przymocowany będzie czip mierzący czas, 
Uczestnik musi mieć założony z przodu PRZEZ CAŁY CZAS biegu, tak aby wszystkie 
informacje znajdujące się na numerze startowym były wyraźnie widoczne. Uczestnicy na 
wózkach inwalidzkich otrzymają od organizatora kijki z flagą, do której należy przyczepić 
czip; numer startowy musi także zostać umieszczony przez Zawodnika z przodu. Na 
odwrocie numeru startowego znajdować się będzie formularz zawierający informacje 
medyczne, który Uczestnik musi wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą. 
Numeru startowego nie można w żaden sposób składać, drzeć ani zmieniać. 
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować dyskwalifikację i wykluczenie Uczestnika 
z biegu. Każdy Uczestnik, który z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z biegu lub zakończy 
go przed czasem, MUSI zwrócić swój numer startowy wyznaczonemu pracownikowi 
obsługi biegu. Numeru startowego NIE można przekazać innej osobie ani użyć go w innej 
lokalizacji biegu.  
 
2.3. Start / Pozycja startowa  
 
Uczestnicy Wings for Life World Run na starcie zajmą pozycje w sektorach wynikających z 
ich rekordów życiowych w maratonach, półmaratonach i biegach na 10 km. Szybsi 
biegacze zajmą pozycje najbliżej linii startu. Ci, którzy nie podadzą swoich czasów, zajmą 
pozycje w ostatnim sektorze, najdalej od linii startu. 
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START 
 
SEKTOR 1       SEKTOR 1  
Maraton poniżej 3 godz. 00 min   Maraton wózków inwalidzkich  

poniżej 2 godz. 00 min 
Półmaraton poniżej 1 godz. 30 min   Półmaraton wózków inwalidzkich 
       poniżej 1 godz. 00 min 
Bieg na 10 km poniżej 40 min   Wings for Life World Run ponad 30 km 
 
Wings for Life World Run ponad 30 km 
 
 
 

SEKTOR 2       SEKTOR 2 
Maraton 3 godz. 00 min – 4 godz. 00 min  Maraton wózków inwalidzkich 
       2 godz. 00 min – 2 godz. 30 min 
Półmaraton 1 godz. 30 min – 2 godz. 00 min Półmaraton wózków inwalidzkich 
       1 godz. 00 min – 1 godz. 20 min 
Bieg na 10 km 40 min. – 50 min   Wings for Life World Run od 20 – 30 km 
 
Wings for Life World Run od 20 – 30 km 
 
 
 

SEKTOR 3       SEKTOR 3 
Maraton 4 godz. 00 min – 5 godz. 00 min  Maraton wózków inwalidzkich 
       2 godz. 30 min – 3 godz. 00 min 
Półmaraton 2 godz. 00 min – 2 godz. 30 min Półmaraton wózków inwalidzkich 
       1 godz. 20 min – 1 godz. 40 min  
Bieg na 10 km 50 min. – 60 min   Wings for Life World Run od 20 – 30 km 
 
Wings for Life World Run od 10 – 20 km 
 
 
 
 

SEKTOR 4       SEKTOR 4 
Maraton ponad 5 godz. 00 min   Maraton wózków inwalidzkich 
       ponad 3 godz. 00 min. 
Półmaraton ponad 2 godz. 30 min   Półmaraton wózków inwalidzkich 
       ponad 1 godz. 40 min. 
Bieg na 10 km ponad 60 min    Wings for Life World Run poniżej 10 km 
 
Wings for Life World Run poniżej 10 km  plus wszyscy Uczestnicy bez podanych czasów 
 
plus wszyscy Uczestnicy bez podanych czasów 
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Wszyscy Uczestnicy muszą stawić się w przypisanym sektorze startowym nie później niż 
15 minut przed startem biegu. Każdy Uczestnik, który przybędzie na start później, zajmie 
pozycję za ostatnim sektorem startowym.  
 
Wszyscy Uczestnicy wystartują równocześnie ze startu wspólnego. Za czas startu uważa 
się moment wystrzału z pistoletu (w tym momencie ruszy zegar biegu), jednak każdy 
Uczestnik musi przekroczyć linię startu, aby aktywować swój czip (znajdujący się przy 
numerze startowym) i stać się aktywnym Uczestnikiem biegu. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z działaniem czipów. 
 
 
2.4. Realizacja Biegu 
 
Poniższe zasady dotyczą Wings for Life World Run: oficjalny czas startu w każdej 
Lokalizacji Imprezy na świecie to godz. 11:00 czasu UTC dnia 6 maja 2018 roku. (Np. w 
Wielkiej Brytanii o godz. 12:00 czasu lokalnego; w Monachium w Niemczech o godz. 13:00 
czasu lokalnego; na Florydzie w USA o godz. 7:00 czasu lokalnego; na Tajwanie o godz. 
19:00 czasu lokalnego, itd.). 
 
Wszyscy Uczestnicy muszą biec po oficjalnej Trasie Biegu wyznaczonej przez 
Organizatora. Opuszczenie Trasy Biegu z jakiegokolwiek powodu spowoduje 
dyskwalifikację Uczestnika. Organizator biegu i jego personel, policja, ochrona, obsługa 
trasy i wolontariusze (razem „Obsługa Biegu”) będą pomagać wszystkim Uczestnikom w 
trzymaniu się wyznaczonej Trasy Biegu.  
 
Uczestnik kończy bieg w momencie, w którym wyprzedzi go Samochód Pościgowy. W 
Samochodzie Pościgowym znajdować się będzie sprzęt, który uruchomi czip znajdujący 
się przy numerze startowym Uczestnika w momencie, w którym samochód go wyprzedzi. 
Wyniki będą podawane według dystansu, NIE według czasu. 
 
W momencie wyprzedzenia Uczestnika przez Samochód Pościgowy, Uczestnik kończy 
Bieg i musi wrócić na główne miejsce Imprezy, zgodnie ze wskazówkami Obsługi Biegu. 
Szczegóły znaleźć można na stronie danego biegu lokalnego na witrynie 
www.wingsforlifeworldrun.com. Jeśli chodzi o transport powrotny, Uczestnicy powinni 
uwzględnić lokalne warunki pogodowe i temperaturę. 
 
Wszelkie pytania do Organizatora można zadawać w formie pisemnej w ciągu 24 godzin 
od startu biegu i należy wysyłać je na adres: results@wingsforlifeworldrun.com. Wszystkie 
decyzje Organizatora (Kierownictwa Biegu) są ostateczne i wiążące. 
 
Uwzględniając Warunki, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów 
Imprezy, takich jak data, czas startu, Trasa Biegu, dystans i/lub udogodnienia oferowane 
w związku z Imprezą. 
 
Powyższe zasady mogą ulec zmianie. W celu uzyskania jak najbardziej aktualnych 
informacji należy regularnie sprawdzać ogłoszenia zamieszane na stronie 
www.wingsforlifeworldrun.com oraz niniejszy Regulamin. Na pytania zadane przez 
Uczestników za pośrednictwem formularza kontaktowego, Organizator będzie starał się w 
miarę możliwości na bieżąco odpowiadać za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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2.5. Samochód Pościgowy 
 
Poniższe zasady dotyczą Wings for Life World Run - Samochód Pościgowy stanowi 
ruchomą linię mety podczas biegu. Uczestnicy znajdujący się na Trasie przed oficjalnym 
Samochodem Pościgowym są uważani za biorących udział w biegu. Obsługa Biegu 
powiadomi Uczestników o tym, że Samochód Pościgowy zbliża się do nich z tyłu i poprosi 
Uczestników, którzy mają zostać wkrótce wyprzedzeni, aby przesunęli się na prawą stronę 
drogi w krajach o ruchu prawostronnym lub na lewą stronę drogi w krajach o ruchu 
lewostronnym, aby umożliwić ich bezpieczne wyprzedzenie przez Samochód Pościgowy. 
Każdy, kto nie zastosuje się do oficjalnych poleceń, zostanie automatycznie 
zdyskwalifikowany. Uczestnik, którego wyprzedzi oficjalny Samochód Pościgowy, kończy 
bieg. Wyniki będą podawane według dystansu, NIE według czasu. 
 
 
2.6. Ustalenie wyników  
 
W przypadku Wings for Life World Run wyniki zostaną podane dla poszczególnych 
biegów, a także po zakończeniu biegu na witrynie www.wingsforlifeworldrun.com 
opublikowana zostanie ogólnoświatowa lista wyników.  
 
Wyniki każdego biegu oraz wyniki ogólnoświatowe będą podzielone na następujące 
kategorie: 
a) Kategoria ogólna - mężczyźni 
b) Kategoria ogólna - kobiety 
c) Kategorie wiekowe dla mężczyzn i kobiet (tylko w celach informacyjnych; w 

kategoriach wiekowych nie są przyznawane nagrody)  
Kobiety: 16-17 w zależności od minimalnego wieku, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-+. 
Mężczyźni: 16-17 w zależności od minimalnego wieku, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-+. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia Uczestników na więcej kategorii. 
 
W przypadku remisu Uczestnicy zostaną sklasyfikowani na tej samej pozycji. W przypadku 
remisu wśród Uczestników nagrodzonych, Organizator przyzna obydwu Uczestnikom 
nagrody zgodnie z Warunkami Uczestnictwa. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika i wykluczenia go z 
Imprezy w przypadkach opisanych w Warunkach Uczestnictwa. 
 
2.7. Dyskwalifikacja / Wykluczenie z Imprezy  
 
W dowolnym momencie podczas Wings for Life World Run Organizator ma prawo, według 
swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, 
który nie przestrzega Warunków Uczestnictwa lub Regulaminu albo, jeśli dotyczy, 
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wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania, w tym m. 
in.: zakłóca przebieg Imprezy lub jakichkolwiek działań związanych z Imprezą, jego/jej 
zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty 
majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje na 
formularzach wpisowych; postępuje niesportowo; bierze udział w biegu z nieoficjalnym 
numerem startowym lub czipem; bierze udział w biegu z oficjalnym numerem startowym 
lub czipem przydzielonym innej osobie lub pochodzącym z innej Imprezy; przekazuje swój 
oficjalny numer startowy lub czip innej osobie lub otrzymuje go od innej osoby; korzysta na 
trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Imprezie, która nadaje mu/jej tempo; a także 
z powodów medycznych. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje 
nagroda, nagroda przepada i/lub może zostać przekazana w formie darowizny lub 
przyznana alternatywnemu zwycięzcy. Uczestnik, który został zdyskwalifikowany z 
jakiegokolwiek powodu, nie otrzymuje żadnego zwrotu kosztów. Osoby zdyskwalifikowane 
nie zostaną uwzględnione w oficjalnych wynikach. 
 
 
Rozdział 3 – Informacje dotyczące imprezy  
 
3.1. Punkty Żywieniowe 
 
Punkty Żywieniowe będą zlokalizowane wzdłuż Trasy Biegu co około 5 km. W punktach 
żywieniowych dostępne będą przynajmniej podstawowe artykuły, takie jak woda, napoje 
izotoniczne/ sportowe, owoce, herbata/zimne napoje, oraz gąbki, jeśli lokalizacja i pogoda 
tego wymagają. Lokalizacja punktów żywieniowych i artykuły dostępne na trasach różnych 
biegów mogą być różne. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów będą 
przekazywane Uczestnikom przed dniem biegu. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za 
własne żywienie i nawadnianie się na całej trasie.  
 
3.2. Opieka medyczna 
 
Zespół medyczny Organizatora we współpracy z organizacją pierwszej pomocy zapewnią 
monitoring i opiekę medyczną. Punkty medyczne będą znajdować się bezpośrednio za 
Samochodem Pościgowym i przy wszystkich punktach żywieniowych. Personel medyczny 
ma prawo wykluczyć z biegu Uczestnika, który wykazuje oznaki uszczerbku na zdrowiu 
lub nadmiernego wysiłku. 
 
3.3. Nadawanie tempa, komunikacja i przedmioty zakazane  
 
Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnej pomocy poza świadczoną przez Obsługę Biegu, z 
wyjątkiem udogodnień, które zostały jednoznacznie dopuszczone w ramach Imprezy i 
zweryfikowane przez Obsługę Biegu w Punkcie Rejestracyjnym. Dotyczy to także 
nadawania tempa przez trenera, znajomego lub członka rodziny, nawet jeśli taka osoba 
została oficjalnie zgłoszona. Na trasie nie jest dozwolony żaden sprzęt, w tym wózki 
spacerowe, rowery czy łyżworolki, który miałby w jakikolwiek sposób pomagać 
Uczestnikom. Na każdej Trasie Biegu, łącznie z bigami dzieci i nastolatków, zakazane 
jest korzystanie z elektrycznych wózków inwalidzkich oraz innych elektrycznych lub 



10 

silnikowych pojazdów, urządzeń i pomocy wspomagających ruch. Używanie 
urządzeń elektronicznych, w tym iPodów, odtwarzaczy MP3, radia, telefonów 
komórkowych, słuchawek i podobnych urządzeń jest zdecydowanie niezalecane ze 
względów bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne incydenty 
spowodowane korzystaniem z takich urządzeń. Jeśli Obsługa Biegu poleci Uczestnikowi 
zaprzestanie korzystania z takiego urządzenia podczas Imprezy, Uczestnik musi 
niezwłocznie wykonać takie polecenie. Uczestnicy nie mogą biec ze znajomymi lub 
członkami rodziny, którzy nie zostali oficjalnie zgłoszeni do biegu. Ze względów 
bezpieczeństwa na Trasie Biegu nie mogą przebywać zwierzęta domowe. 
 
Uczestnikom zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia znajdującego się na Trasie 
Biegu lub w miejscu Imprezy albo w ich pobliżu. Uczestnikom i widzom surowo zabrania 
się śmiecenia. Osoby przyłapane na śmieceniu mogą zostać zdyskwalifikowane i 
poproszone o niezwłoczne opuszczenie miejsca Imprezy oraz/lub zgłoszone lokalnym 
władzom. 
 
Obsługa Biegu nie odpowiada za żadne przedmioty przyniesione na miejsce Imprezy. 
Uczestnicy powinni przez cały czas pilnować swoich rzeczy. Obsługa Biegu nie odpowiada 
za utratę, zniszczenie lub kradzież jakichkolwiek przedmiotów pozostawionych w 
szatniach lub miejscach ogólnodostępnych. 
 
3.4. Zakaz dopingu  
 
Uczestnicy nie mogą stosować żadnych substancji w celu poprawy swoich wyników 
podczas Imprezy, a także jakichkolwiek substancji czy procedur zakazanych przez prawo 
krajowe lub przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych („IAAF”), 
wymienionych na stronie http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping. Uczestnicy 
powinni skonsultować się z lekarzem w celu upewnienia się, że leki, które biorą, nie są 
substancjami niedozwolonymi. Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia 
przestrzegania zasad dotyczących dopingu. 
 
3.5. Postanowienia ogólne 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian Warunków 
i niniejszego Regulaminu, które będą publikowane na witrynie 
www.wingsforlifeworldrun.com. W przypadku niezgodności między niniejszym 
Regulaminem a Warunkami Uczestnictwa w Wings for Life World Run, rozstrzygające są 
Warunki Uczestnictwa w Wings for Life World Run. 
 
Za egzekwowanie przestrzegania wszelkich zasad i regulaminów odpowiada wyłącznie 
Kierownictwo Biegu. Wszelkie wewnętrzne lub zewnętrzne obrazy, zarówno zdjęcia jak i 
filmy, nie są dopuszczalne jako dowody.   
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Aktualizacja: wrzesień 2017 r. 
 
 


