
Dzikie Życie RunTeam 

Regulamin i Karta Etyczna 

 

1. Dzikie Życie RunTeam jest amatorską grupą sportową związaną z Miesięcznikiem Dzikie 

Życie. 

 

2. Dzikie Życie RunTeam powstał, aby promować ideę ochrony przyrody przez aktywność 

fizyczną, sportową i rekreacyjną. 

 

3. Dzikie Życie RunTeam posługuje się swoim logotypem, swoimi koszulkami i bluzami oraz 

innymi elementami wizualizacji. 

 

4. Kierownikiem Dzikie Życie RunTeam jest Grzegorz Bożek, redaktor naczelny 

Miesięcznika Dzikie Życie. 

 

5. W Dzikie Życie RunTeam może występować każdy, kto: 

- akceptuje zasady teamu, 

- bliskie są mu idee ochrony dzikiej przyrody, 

- złoży deklarację u kierownikowi teamu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

redakcja@pracownia.org.pl lub mediów społecznościowych. 

 

6. Warunkiem przystąpienia do Dzikie Życie RunTeam jest: 

- akceptacja zapisów Regulaminu i Karty Etycznej Dzikie Życie RunTeam, 

- brak przynależności do teamów powiązanych w jakikolwiek sposób z biznesem, 

instytucjami czy organizacjami, które przyczyniają się do niszczenia przyrody. 

Przystąpienie do teamu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu i Karty Etycznej. 

 

7. Uczestnictwo w Dzikie Życie RunTeam oparte jest na zasadzie dobrowolności. 

 

8. Dzikie Życie RunTeam mogą reprezentować osoby poniżej 18 r.ż. za zgodą rodziców lub 

opiekunów. 

 

9. Członkowie Dzikie Życie RunTeam mogą startować w dowolnych biegach ulicznych, 

górskich, zawodach Nordic Walking lub rowerowych, z wyłączeniem zawodów, których 

organizatorzy, współorganizatorzy lub sponsorzy są związani z niszczeniem przyrody. 

Na 20 czerwca 2019 r. powyższa sytuacja dotyczy następujących zawodów: 

- Festiwal Biegowy w Krynicy (powiązanie zawodów z destrukcyjną ideą zabudowy Beskidu 

Sądeckiego przez projekt Siedem Dolin), 

- Jesienny Bieg Potrójnej (powiązanie zawodów z ośrodkiem Czarny Groń), 

- Beskidzki Topór (powiązanie zawodów z ośrodkiem Czarny Groń). 

- Bieg Górski o Złotą Paproć (powiązanie z marką Tymbark) 

Listę bojkotowanych zawodów będzie aktualizowana. 

Stan zagrożenia dla przyrody górskiej można śledzić na stronie https://gory.pracownia.org.pl 

oraz stronie https://pracownia.org.pl. 

 

10. Dzikie Życie RunTeam o swojej aktywności informuje za pośrednictwem własnej strony 

na Facebooku https://web.facebook.com/DzikieZycie.RunTeam oraz zakładce na stronie 

Miesięcznika Dzikie Życie https://dzikiezycie.pl/run-team 

 

mailto:redakcja@pracownia.org.pl
https://gory.pracownia.org.pl/
https://pracownia.org.pl/
https://web.facebook.com/DzikieZycie.RunTeam
https://dzikiezycie.pl/run-team


11. Członkowie Dzikie Życie RunTeam informują kierownika teamu o planowanych 

występach pod szyldem Dzikie Życie RunTeam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

mediów społecznościowych. 

 

12. Członkowie Dzikie Życie RunTeam wyrażają zgodę na publikację swoich zdjęć i 

wizerunku na stronie i profilu Facebook oraz w innych mediach związanych z Dzikie Życie 

RunTeam. 

 

13. Członkowie Dzikie Życie RunTeam zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony 

przyrody. 

 

14. Członkowie Dzikie Życie RunTeam wspierają ideę fair play, stosując ją w czasie 

zawodów jako podstawowy element w rywalizacji. Pomoc rywalowi jest ważniejsza niż 

własny wynik. 

 

15. Członkowie Dzikie Życie RunTeam zobowiązani są do niestosowania środków 

dopingujących. 

 

16. Każdy członek Dzikie Życie RunTeam zobowiązany jest do: 

- dbania o dobre imię teamu, 

- godnego reprezentowania teamu w szczególności poprzez działania, postawę zgodnie z 

etyką i zasadami fair play, 

- kulturalnego i sportowego zachowania, 

- dotrzymywania tajemnicy, jeżeli chodzi o wewnętrzne informacje związane z teamem. 

 

17. Dzikie Życie RunTeam nie ponosi odpowiedzialności za kary nałożone na zawodników 

podczas zawodów czy treningów, dojazdu na zawody. 

 

18. Członkowie Dzikie Życie RunTeam mogą zostać wykluczeni z teamu z powodu: 

- nieprzestrzegania Regulaminu i Karty Etycznej teamu, 

- naruszenia ogólnie przyjętych zasad, w tym zasad związanych z ochroną przyrody. 

 

19. Wszelkie spory wynikające z ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu i Karty 

Etycznej rozstrzyga kierownik zespołu. 

 

20. Zmiany Regulaminu i Karty Etycznej mogą następować w drodze konsultacji z członkami 

Dzikie Życie RunTeam i ostatecznej akceptacji zmian przez kierownika, który o zmianach 

informuje wszystkich członków za pośrednictwem mediów Dzikie Życie RunTeam. 

 

21. Dzikie Życie RunTeam nie dysponuje własnym majątkiem. Zapleczem organizacyjnym 

dla teamu jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich, wydawca Miesięcznika Dzikie 

Życie. 

 

22. Rozwiązanie Dzikie Życie RunTeam może nastąpić na podstawie decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 


