
 
 

 

 

Regulamin Mistrzostw Wielkopolski Prawników w Ekidenie 

 

I. ORGANIZATOR  
 

1. Organizatorem Mistrzostw Wielkopolski Prawników w Ekidenie, zwanych dalej 
Mistrzostwami, jest Fundacja PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000500701), 
zwana dalej Organizatorem. 

2. Kontakt z Organizatorem: e-mail: kontakt@ekidenpragmatiq.pl, Facebook: 
https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq, tel. 510 034 827 lub 61 8 618 000. 

3. Pełne dane adresowe Organizator podane są na stronie ekidenpragmatiq.pl/kontakt. 
 

II. MIEJSCE I TERMIN MISTRZOSTW  
 

Mistrzostwa odbędą się w dniu  12 września 2021 r. (niedziela)  w Poznaniu w ramach VIII 
edycji Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ (zwanej dalej Biegiem). 
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. W Mistrzostwach biorą udział drużyny składające się z 6 zawodników, zwanych dalej także 
Uczestnikami. 

2. Jeden Uczestnik może startować wyłącznie w jednej drużynie i na jednej zmianie. 
3. Uczestnikami drużyny biorącej udział w Mistrzostwach mogą być wyłącznie osoby, które: 

a) czynnie wykonują w Polsce zawód radcy prawnego, adwokata, notariusza, asesora 
notarialnego, prokuratora, asesora prokuratorskiego, sędziego, asesora sądowego lub 
referendarza sądowego, 

b) są aplikantami adwokackimi, radcowskimi, notarialnymi, lub aplikantami Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury, 

c) są absolwentami lub studentami kierunku prawo. 
 

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
 

1. Drużynę obowiązują zasady zgłaszania drużyn i uiszczania opłat określone w Regulaminie 
VIII edycji EKIDEN PragmatIQ. 

2. Drużyna zostaje zgłoszona do udziału w Mistrzostwach poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego do VIII edycji EKIDEN PragmatIQ, zaznaczenie odpowiedniego pola w 
formularzu zgłoszeniowym odnoszącego się do zgłoszenia drużyny do Mistrzostw i złożenie 
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oświadczenia o spełnieniu warunków sklasyfikowania w klasyfikacji Mistrzostw oraz 
uiszczenie opłaty startowej. Drużyna już zapisana do udziału w Biegu może dopisać się do 
klasyfikacji Mistrzostw poprzez zgłoszenie takiej woli przez kapitana drużyny drogą mailowa 
na adres kontakt@ekidenpragmatiq.pl. 

3. W przypadku zmiany w składzie drużyny wpisanej do klasyfikacji Mistrzostw przez dodanie 
Uczestnika niespełniającego warunków klasyfikacji Mistrzostw, należy wypisać drużynę z 
klasyfikacji Mistrzostw. Kapitan drużyny zobowiązany jest zgłosić wypisanie drużyny z 
klasyfikacji Mistrzostw drogą mailowa na adres kontakt@ekidenpragmatiq.pl. 

4. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do spełnienia przez drużynę warunków 
klasyfikacji Mistrzostw, Organizator może zażądać od kapitana drużyny przedstawienia, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez drużynę warunków klasyfikacji Mistrzostw, pod rygorem wykluczenia drużyny z 
klasyfikacji Mistrzostw, lub dyskwalifikacji całej drużyny z udziału w VIII edycji EKIDEN 
PragmatIQ. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Mistrzostw, w przypadku zgłoszenia do 
Mistrzostw mniej niż 10 drużyn. 

 

V. KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw Wielkopolski Prawników w Ekidenie (miejsca I-
III). 

2. Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji Mistrzostw wręczone zostaną trofea lub nagrody 
bezpośrednio po Biegu w ramach ceremonii dekoracji. 

3. W przypadku nieobecności drużyny na dekoracji i nieodebraniu nagrody, jej odbiór jest 
możliwy w terminie 14 dni od dnia Biegu w siedzibie Organizatora. 

4. W razie nieodebrania nagrody zgodnie z ust. 3, ulega ona przepadkowi na rzecz 
Organizatora. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieujętych Regulaminem stosuje się Regulamin VIII edycji EKIDEN PragmatIQ. 
2. W pozostałych sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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