
REGULAMIN IV MORDERCZEGO TRENINGU LOFT FITNESS 

1. CEL IMPREZY 

Organizacja wydarzenia sportowego ma na celu popieranie, propagowanie aktywności fizycznej, oraz 

dobrą zabawę i integracje uczestników. Bieg wymaga połączenia umiejętności pochodzących z różnych dziedzin 

sportu. Uczy uczestników przede wszystkim współpracy oraz techniki pokonywania przeszkód.  

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest LOFT Fitness Mosina; FitComplex Sp. z o. o. Sp. K z siedzibą w Mosinie 

przy ul Farbiarskiej 30. 

3. CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA 

        Impreza pt: „Morderczy trening” to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem 

jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika lub najtwardszej drużyny. Na trasie 

znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.  
Uczestnicy biegu indywidualnego startują w falach po ok 15-30 osób ( w zależności od biegu). Start 

poszczególnych fal odbywa się co ok 15/20 minut. Uczestnicy zostaną poinformowani sms-em na kilka dni przed 

startem o tym w jakiej fali startują. Fale będą tworzone według kolejności zgłoszeń. Uczestnik zobowiązany jest 

również, do stawienia się na rozgrzewkę i odprawę, która odbędzie się przed startem danej fali. Uczestnicy mają 

do pokonania dystans ok 6 km oraz ok 30 przeszkód. 

Uczestnicy biegu drużynowego startują całą drużyną o wyznaczonej godzinie. Drużyny składają się z 4 

uczestników. Ich zadaniem jest pokonanie całej trasy biegu wspólnie. Wszyscy członkowie drużyny muszą wbiec 

razem na metę. Liczony jest czas ostatniego członka drużyny. Organizator dopuszcza start 2-4 drużyn na raz w 

jednej fali. Uczestnicy mają do pokonania dystans ok 6 km oraz ok 30 przeszkód. 

Trening Cross dla dzieci poprzez dobrą zabawę ma skłonić do aktywności fizycznej. Jest to trening 

ogólnorozwojowy z naciskiem na rozwój cech motorycznych czyli między innymi zwinności, szybkości czy 

wytrzymałości. Dzieci podzielone będą na grupy wiekowe. Trening odbywa się pod czujnym okiem dwóch 

trenerów.  

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY  

Morderczy trening odbędzie się 30 września bieżącego roku na terenie  „Glinianek” (Gmina Mosina.) 

Informację co do konkretnej trasy i planu godzinowego imprezy organizator poda najpóźniej do dwóch tygodni 

przed wydarzeniem. 

5.  LIMIT I POMIAR CZASU 
- Zawodników biegnących w biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 180 minut od startu. 

- Zawodnicy, którzy przed upływem limitu czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani. 

- Pomiar czasu w biegu odbywa się przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu (chipa mocowanego do 

buta).  Zawodnicy otrzymują chipy w pakiecie startowym. Zawodnicy są również zobowiązani swój numer 

napisać na twarzy. Posiadanie prawidłowo zamocowanego chipa oraz numeru startowego na twarzy jest 

warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

- W biegu drużynowym do klasyfikacji brany jest czas ostatniego zawodnika z drużyny. 



- Chip jest zwrotny. Zawodnik zobowiązany jest zwrócić go bezpośrednio po ukończeniu biegu. W 

przeciwnym razie zawodnik zostanie obarczony karą umowną w wysokości 20zł 

6. PRZESZKODY 

Na trasie ok 6 km znajduje się ok 30 przeszkód, które uczestnik ma za zadanie pokonać. Za nie pokonanie 

danej przeszkody uczestnik zobowiązany jest wykonać 20 burpees czyli tzw. „padnij – powstań”. O zasadach 

pokonywania przeszkód organizator powiadomi uczestników najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem, również na 

trasie uczestnicy będą o tym informowani przez osoby wyznaczone do kontrolowania przeszkód na trasie. 

Organizator przewiduje dwa typy przeszkód:  

a) naturalne, takie jak: bagna, stawy, jeziora, kanały, rzeki, wzniesienia, drzewa,  

b) sztuczne czyli będące wytworem organizatorów, takie jak: ściany, liny, zasieki 

 

7. UCZESTNICTWO 

a) W „Morderczym treningu” mogą brać udział osoby pełnoletnie z zastrzeżeniem punktu  

b i c 

b) W treningu mogą wziąć również osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 15 lat pod warunkiem 

złożenia najpóźniej w dniu imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez 

opiekuna prawnego uczestnika.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

c) Prawo do startu w Trening CROSS dla dzieci mają również małoletni, którzy w dniu wydarzenia mają 

niemniej niż 3 lata i nie więcej niż 14. Pod warunkiem złożenia najpóźniej  

w dniu imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna 

prawnego uczestnika.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

d) BIEG DRUŻYNOWY 

W Biegu drużynowym startują 4-osobowe drużyny, które wspólnie pokonują trasę wspierając się i 

pomagając w pokonywaniu przeszkód. Do klasyfikacji liczy się czas ostatniego członka drużyny.  Wszyscy 

zawodnicy w drużynie powinni wbiec razem na metę. 

Przy zapisywaniu się na bieg każdy zawodnik z danej drużyny powinien wpisać oryginalną, identyczną 

nazwę drużyny jak reszta jego współzawodników. 

e) Warunkiem udziału w imprezie jest: 

 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-biegowe) 

 Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu 

 Akceptacja udziału w imprezie 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. 

 Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

 Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych organizatorów, w 

zakresie określonym w punkcie f poniżej.  



f) Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o którym mowa w punkcie d stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

regulaminu.  

g) Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących 

formach: 

 Utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnienie  

 w dowolnej formie, 

 Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału 

w imprezie, 

 Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku 

 Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,  

 a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

 w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach  

 i bilbordach, 

 Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów. 

 

h) Podstawa odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób nieletnich konieczne będzie okazanie legitymacji szkolnej lub 

innego dokumentu ze zdjęciem. 

i) Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia ma w obowiązku okazanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na 

uczestnictwo w biegu.  

j) Odbiór numeru startowego możliwy jest osobiście przez uczestnika biegu w Biurze Zawodów,  

k) Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią.  

 Warunkiem odbioru jest przedstawienie: 

 pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, 

 kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu 

 własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu  

l) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy, pomoc zewnętrzna) będą 

zdyskwalifikowani. 

m) Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numer startowy wypisany na twarzy, w taki sposób, aby 

możliwa była identyfikacja. 

n) Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu. 

o)  Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

p) Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 



odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to 

za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.  

8. ZASADY ZAPISÓW 

zgłoszenia odbywają się przez stronę internetową: http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-

biegowe 

Jeśli zawodnik startuje w drużynie musi wpisać oryginalną, identyczną nazwę drużyny jak jego 

współzawodnicy 

Opłatę dokonuje się podczas zapisów przelewem na konto: 

FitComplex Sp. z o.o. sp.k. 

Ul. Rolna 1 

63-100 Śrem 

15 1050 1520 1000 0090 3077 1852 

Z dopiskiem: morderczy trening oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/uczestników 

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości  

przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu 

innych Uczestników Biegu. 

Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu 

należy skontaktować się z Organizatorem. 

9. OPŁATA STARTOWA 

Wysokość wpisowego uzależniona jest od kolejności zakupu karnetu. Opłata za pierwsze 30 karnetów w 

biegu indywidualnym wynosi 45 zł, następne 30 miejsc 65 zł a kolejne 75 zł od 25.09 cena będzie wynosiła 90zł. W 

dniu zawodów będzie możliwy zapis, jeśli nie wyczerpie się limit miejsc. Tylko uregulowanie opłaty wpisowej 

gwarantuje uczestnictwo w treningu. 

Opłata za bieg dziecięcy wynosi 30 zł 

 

10. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU 

W przypadku rezygnacji uczestnika z treningu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.  

11. ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) prawo wzięcia udziału w biegu, 

b) pakiet startowy (szczegóły dotyczące zestawu startowego Organizator udostępni najpóźniej dwa tygodnie 

przed treningiem), 

c) medal przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest 

pokonanie wszystkich przeszkód, 

d) napój, 

e) podstawową opiekę medyczną 

f) dobra zabawa 

g) satysfakcja 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-biegowe
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-biegowe


h) zestaw zdjęć z imprezy 

12.  KLASYFIKACJE I NAGRODY 

- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal 

Nagradzane kategorie: 

I-III miejsce w kat. Kobiet i mężczyzn 

I-III miejsce mieszkaniec Gminy Mosina 

I-III miejsce członek klubu LOFT Fitness 

I-III miejsce w biegu drużynowym 

13. BEZPIECZEŃSTWO 

a) Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa  

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów 

powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.   

b) Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć 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.   

c) Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w 

jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.  

d) Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia startu Uczestnikowi, który znajduje się  

w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu 

(m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 

pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim 

przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.   

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.   

b) Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, 

w tym przyznania wyróżnień.  Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także 

publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia  

i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, 

 w którym startował.   

c) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.   

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

e) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.   

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

IV MORDERCZY TRENING LOFT FITNESS 

Oświadczenie uczestnika biegu 

Ja 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 (imię, nazwisko, nr pesel) 

niniejszym oświadczam, iż:  

1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości, w stanie po 
spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób 
wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.  

2. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w IV MORDERCZYM TRENINGU LOFT FITNESS w dniu 30.09..2017r. 

3. Podczas treningu zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i ich 
przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych ratowniczych. 

4. Uczestniczę w IV MORDERCZYM TRENINGU na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. 
Mam świadomość, że ten trening to wydarzenie podwyższonego ryzyka, w trakcie którego mogę doświadczyć skaleczeń, 
kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niezgodności 
związanych z charakterem treningu i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.  

5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie komukolwiek podczas, 
w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w treningu. 

6. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas treningu. Niniejszym zwalniam 
Organizatorów i ich współpracowników  
i wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są  
z moim uczestnictwem w IV MORDERCZYM TRENINGU. 

7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia, 
istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.  

8. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku  
z moim uczestnictwem w IV MORDERCZYM TRENINGU będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.  

9. Zapoznałem się i akceptuję regulamin IV MORDECZEGO TRENINGU. 

10.Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo mojego 
wizerunku. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych w tym 
zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.  

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji  
IV MORDERCZEGO TRENINGU przez LOFT Fitness zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

12. Jestem świadom, że zmagania uczestników IV MORDERCZEGO TRENINGU mogą być filmowane z użyciem drona. Pilot drona 
posiada wiedzę i środki techniczne żeby przeprowadzić takie loty bezpiecznie. W związku z możliwością popełnienia błędu przez 
pilota lub awarię drona zachowam szczególną ostrożność i nie będę dotykał ani zbliżał się do drona. W razie upadku drona będę 
chronił głowę.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….miejscowość 
data czytelny podpis 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

IV MORDERCZY TRENING LOFT FITNESS 

Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego uczestnika 
 

Ja 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 (imię, nazwisko, nr pesel) 

niniejszym oświadczam, iż: 
1. Jestem Opiekunem Prawnym małoletniego 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  

nr PESEL ………………………………………………………………...(zwanego dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności 
prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Uczestnika w IV MORDERCZYM TRENINGU. Nie znajduję się w stanie 
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które 
mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i podejmowane decyzje.  

2. Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w IV MORDERCZYM TRENINGU LOFT FITNESS w dniu 
30.09.2017  

3. Podczas treningu Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń  oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów 
i wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych.   

4. Uczestnik bierze udział w treningu na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam 
świadomość, że IV MORDERCZY TRENING to wydarzenie podwyższonego ryzyka, w trakcie których Uczestnik może doświadczyć 
skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju 
niedogodności związanych z charakterem treningu i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich 
zaistnienie.   

5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika  komukolwiek 
podczas, w wyniku lub w związku z jego uczestnictwem w treningu.  

6. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Uczestnika ani Uczestnik, ani ja nie będziemy wnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas 
treningu. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy ze wszelkiej odpowiedzialności za 
doznane przeze mnie i Uczestnika szkody, które związane są z jego uczestnictwem w treningu. 

7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat stanu zdrowia 
Uczestnika, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Uczestnika podczas  
IV MORDERCZEGo TRENINGU, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.  

8. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub  
w związku z uczestnictwem w IV MORDERCZYM TRENINGU będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.  

9. Zapoznałem się i akceptuję regulamin.  

10.. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo  
wizerunku Uczestnika. Publikacja ta może nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych, w 
tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.  

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji  
IV MORDERCZEGO TRENINGU przez LOFT Fitness zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

12. Jestem świadom, że zmagania uczestników treningu będą filmowane z użyciem drona, którego pilot posiada wiedzę i środki 
techniczne żeby przeprowadzać takie loty bezpiecznie. W związku  
z możliwością popełnienia błędu przez pilota lub awarią drona zachowam szczególną ostrożność i nie będę dotykał ani zbliżał 
się do drona, to samo zobowiązuje się uczynić Uczestnik. W razie upadku drona Uczestnik będzie chronił głowę.  
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