Правила реєстрації та участі
у спортивно-масовому розважальному заході
«Race Nation»
Дата: 15 травня 2022 року
Місце проведення заходу: м.Київ
Ключові дати:
Початок реєстрації: 16.11.2022
Кінець реєстрації: 13.05.2022 р. (або при досягненні максимальної
кількості учасників).
Реєстрація в день старту можлива за умови наявності вільних
слотів.
Повернення коштів не можливе.
Вартість реєстрації (грн):
(3+ км / 15 + перешкод)
Категорія
Вартість,
забігу
грн
Team Standart
Від 5450,00
Standart
Від 1090,00
(5+ км / 20 + перешкод)
Категорія
Вартість,
забігу
грн
Elite
1690,00
Team Elite
8450,00
Team Standart
Від 6450,00
Standart
Від 1290 ,00
(10+ км / 25 + перешкод)
Категорія
Вартість,
забігу
грн
Elite
1890,00
Team Elite
9450,00
Team Standart
Від 7450,00
Standart
Від 1490,00
Оргкомітет залишає за собою право змінити час старту, вартість участі та
кількість учасників!

Заміна будь-яких анкетних даних після реєстрації можлива до 09.05.2021р. та
оплачується окремо – 200 грн.
Перереєстрація на іншу людину можлива до 09.05.2021р. та оплачується
окремо –200 грн.
Перереєстрація учасника в межах заходу можлива до 09.05.2021р. та
оплачується окремо –200 грн + доплата у розмірі різниці внесків між участями.
Внесення анкетних даних не зареєстрованих учасників команд у день Гонки
можливе за 1,5год до старту та оплачується окремо – 200 грн.
Заміна даних можлива тільки в рамках заходу, на який було
зареєстровано учасника (на майбутні заходи перереєструватися не
можливо).
Подарунковий сертифікат:
Під час придбання Подарункового Сертифіката покупцем сплачується
грошова сума, яка дорівнює вартості третьої хвилі реєстрації на певній
дистанції.
Подарунковий Сертифікат автоматично стає активним відразу з моменту його
придбання.
Нагороди:
Учасники забігів «ELITE», які зайняли 1, 2 та 3 місця (серед чоловіків та
жінок окремо) отримують кубки та безкоштовну участь в наступному заході*.
* - в наступному за календарем Race Nation. Реєстрація можлива протягом
двох тижнів. Участь не може передаватись третій особі та/або
компенсуватись коштами.
Команди, які посіли 1,2,3 місця у забігах «TEAM ELITE» отримують кубки
(один на команду). Забіг «TEAM» НЕ отримує кубок і НЕ претендує на призові
місця**.
Пакет учасника «Забігу»:
1. Стартовий номер.
2. Медаль фінішера.
3. Електронний хронометраж (час, номер за порядком).
4. Страховка.
5. Користування переодягальнями.
6. Користування камерою зберігання.
7. Яскраві емоції.
**Найбільш повні та детальні умови участі в заході Ви можете знайти у
ДОГОВОРІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ та РЕГЛАМЕНТІ заходу.

Ліміт часу на подолання дистанцій :
(3+ км / 15+ перешкод) – 1,5год
(5+ км / 20+ перешкод) – 2 год
(10+ км / 25+ перешкод) – 3 год

УВАГА!!!
COVID`19
Згідно з поточними карантинними обмеженнями, які діють на території
проведення заходу, щодо запровадження адаптивного карантину, в країні під
час жовтого, помаранчевого та червоного рівнів епідеміологічної небезпеки
дозволяється проведення масових спортивних заходів.
Взяти участь у заходах зможуть учасники, які матимуть паспорт повної
вакцинації або сертифікат, що підтверджує одужання від коронавірусу (дійсний
впродовж 90 днів), або негативний ПЛР-тест (зроблений не раніше ніж за 72
години до початку проведення заходу).
Погоджуючись з правилами реєстрації та участі, учасники мають
дотримуватись усіх карантинних норм та правил.
У разі недотримання норм та правил, спричинених карантинними
обмеженнями, учасника буде дискваліфіковано і він негайно має покинути
місце проведення заходу.
У разі відміни заходу, у зв’язку з карантинними обмеженнями,
куплені квитки залишаються дійсними!
Ви можете їх використати:
1) якщо Ви бажаєте випробувати свої сили в іншому місті у сезоні 2022 року,
то Вам надається можливість одноразової безкоштовної перереєстрації;
2) якщо ж за певних причин, у Вас не виходить взяти участь у сезоні 2022 року,
то Ваша реєстрація безкоштовно переноситься у сезон 2023 року, в місто,
куди була куплена реєстрація раніше.
У випадку перенесення заходу, можлива лише одна безкоштовна
перереєстрація.
Даний захід є небезпечний для Вашого життя та здоров’я!

