
KRAKÓW 

 

 

 

ADRES: 

„Plaża miejska”, ul. Bulwar Kurlandzki, 30-001 Kraków 

Google maps: https://goo.gl/maps/AYND462VXHkXyGaf8 

 

 

 

Organizatorzy wydarzenia:  

Ulmus Enterprise sp. z o.o. powered by Spartan CEU 

https://goo.gl/maps/AYND462VXHkXyGaf8


REJESTRACJA ONLINE  

Rejestracja online trwa do środy 30.06.2021 i liczba miejsc jest ograniczona do 250os.  Na miejscu w 

dniu wydarzenia będzie można się zarejestrowad jeśli będą jeszcze dostępne wolne miejsca. 

 

OŚWIADCZENIE / WAIVER 

Na stronie wyścigu znajduje się oświadczenie dla zawodnika  ( waiver) wydrukuj je i podpisz. 
Pamiętaj, aby mied je ze sobą wraz ze swoim ID.  
KAŻDY MUSI POSIADAD WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE I DOWÓD OSOBISTY. MOŻESZ 
OTRZYMAD OŚWIADCZENIE NA MIEJSCU, ALE KOSZTUJE TO 30 BURPEES  
BRAK PODPISANEGO OŚWIADCZENIA + BRAK DOWODU TOŻSAMOŚCI = BRAK TRENINGU. 

 

T-SHIRT 

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem treningu otrzyma koszulkę, w której będzie mógł dwiczyd. 

Rozmiar koszulki: S,M,L, XL 

Każdy uczestnik wybiera rozmiar podczas rejestracji i zamiana w dniu treningu nie będzie już 

możliwa. 

 

OPIS TRENINGU 

10:00 do 10:50 rejestracja - pobranie koszulki, złożenie wydrukowanego i podpisanego oświadczenia. 

11:00 do 13:00 trening zasadniczy. 

13:30 wspólne zdjęcie. 

Zalecamy wszystkim uczestnikom wydarzenia przybyd o godzinie 10:15. Jeśli ktoś przyjedzie później 

niż 10:50, nie będzie miał możliwości otrzymywania koszulki.  

Dziękujmy za zrozumienie. 

 

Trening potrwa około 2 godzin. Składa się z rozgrzewki, treningu głównego (gwarantujemy kilka 

spartaoskich przeszkód ) i rozciągania.  

Po rozgrzewce uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w których skupią się na różnych spartaoskich 

obszarach treningowych - a mianowicie, sile, szybkości, zręcznośd i pracy zespołowej. Na każdej stacji 

będą trenerzy STG, którzy poprowadzą Cię przez całośd treningu. Grupy zostaną podzielone losowo. 

 

NAPOJE 

Zalecamy uczestnikom posiadanie własnych napoi.  

 

PRYSZNICE 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/v7-eu-uploads-sp/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/31105217/waiver_corona_2020_PL_logo.pdf


Niedostępne 

 

PARKING 

Organizator nie zapewnia parkingu ale w bliskiej okolicy znajduje się: 

- Galeria Kazimierz, Podgórska 34, 31-536 Kraków - 600 m od miejsca treningu gdzie można 

zaparkowad swój samochód. 

- Ul. Ludwika Zieleniewskiego – 300m od miejsca treningu wzdłuż ulicy znajduje się kilkanaście miejsc 

postojowych. 

 

WIDZOWIE 

Widzowie mogą mied ze sobą aparaty, ale muszą zachowad szczególną ostrożnośd podczas robienia 

zdjęd. Widzom nie wolno wchodzid na tor wyścigowy i miejsca, które nie są dla nich przeznaczone. 

 

NIEODPOWIEDNIE WARUNKI ATMOSFERYCZNE I INNE OKOLICZNOŚCI 

W przypadku bardzo złej pogody, klęsk żywiołowych, komplikacji organizacyjnych i technicznych,  

SPARTAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub anulowania całego treningu w celu zapewnienia  

bezpieczeostwa zawodnikom, widzom oraz organizatorom. 

 

AKREDYTACJA DZIENNIKARZY I FOTOGRAFÓW 

Tylko akredytowani dziennikarze, fotografowie i filmowcy będą mogli filmowad, fotografowad i 

poruszad się we wszystkie strefach treningu. 

Możesz ubiegad się o akredytację z wyprzedzeniem, wysyłając e-mail na adres info@pl.spartan.com   

najpóźniej na 2 dni przed wydarzeniem lub w dniu treningu w namiocie rejestracji w godzinach od 10 

do 10:50. 

 

KONTAKTY ORGANIZATORÓW 

W przypadku jakichkolwiek pytao dotyczących nie tylko wyścigu, prosimy o kontakt przez e-mail - 

info@pl.spartan.com lub korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. 

 

Ostatni modyfikacja dokumentu w dniu 25.06.2021 


