
2 kwietnia 2022

Najważniejsze informacje:

HUNT RUN
Gorący Potok 2022



Aloha Dziku!

To już 10 rok organizacji legendarnego już biegu z przeszkodami Hunt Run. W tym roku zaplanowaliśmy dla Was cykl 4 imprez na terenie całej 
Polski. Jedno jest pewne na pewno będzie się działo!

Po nieco burzliwych latach 2020-2021, które warto zasłonić kurtyną milczenia nadszedł czas na powrót do korzeni. Dlatego na nasze 
wydarzenia powracają wieczorne imprezy muzyczne, a na Kotelnicy wracamy z polem namiotowym. 

Wszystkie nasze wydarzenia staramy się tworzyć w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać teren i urozmaicić Wam - uczestnikom doznania 
podczas biegu. Każda miejscówka jest inna, co pozwala Wam za każdym razem odkrywać bieg na nowo.

Podczas imprez najważniejsze są dla nas: pokonywanie własnych słabości, społeczność, a przede wszystkim dobra zabawa. W dzisiejszych 
czasach sport kojarzy się przede wszystkim z wyciskiem i ciężką rutyną. Natomiast po tych wszystkich latach wiemy, że poprzez luźne 
podejście do sportu jesteśmy w stanie poderwać się do ruchu i czerpać z tego niezapomnianą przyjemność. A jak nie zrobić tego lepiej niż 
poprzez biegi z przeszkodami, które dają frajdę i pozwalają nabrać pewności siebie, aby finalnie wieczorem bawić się z innymi dzikami podczas 
imprez wieczornych.

Także bawcie się dobrze i korzystajcie z tego weekendu po całości!
Powodzenia i Aloha Dziku!

Adam, Aleksander
oraz cały nasz (wspaniały) Aloha Dziku Team



Dekalog Dzika



Dekalog Dzika



Nasi partnerzy



Lokalizacja

2 kwietnia 2022 widzimy się na Gorącym Potoku, czyli:

Jeden z największych (jeżeli nie największy) kompleksów kilkunastu unikalnych basenów z naturalną, surową wodą siarkową.

Co sprawia, że termy Gorący Potok są takie wyjątkowe? 

Jeżeli nas zapytasz to zdecydowanie gościnność. Ale też szeroka gama atrakcji na miejscu:

● Chcesz pooddychać na świeżym powietrzu? Do dyspozycji masz kilka otwartych basenów.

● Porządnie się wygrzać? Do dyspozycji masz sauny (i pokazy saunowe)  i jacuzzi rzeźbione w kamieniu.

● Poczuć unikalny klimat? Wpadnij do szopy, gdzie czeka Cię ciepły basen z pokazem świateł.

● Zrelaksować jak nigdy dotąd? Strefa SPA jest zdecydowanie dla Ciebie

● Pyszna kuchnia w restauracji na obiekcie - bufet lub posiłek z menu

Dowiedz się więcej

https://www.goracypotok.pl
https://www.goracypotok.pl


Dojazd

Termy Gorący Potok znajdują się w Szaflarach

Uroczej miejscowości położonej zaledwie 20 min drogi do 
Zakopanego. W ramach dojazdu sugerujemy dojazd:

- Sibus
- Komunikacją publiczną
- Samochodem

Jeżeli jedziesz samochodem to w ramach obiektu dostępne masz 
2 umiejscowione bezpośrednio przy wejściu.

Miejsce jest pełne atrakcji tych letnich i zimowych. Coś dla siebie 
znajdą tutaj duże i małe dziki.

Gmina Szaflary - serce Podhala zaprasza!

Wskazówki dojazdu

https://www.google.com/maps/dir//Gor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary/@49.3997869,20.0221467,18z/data=!4m17!1m7!3m6!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2sGor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary!3b1!8m2!3d49.3999241!4d20.0232077!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2m2!1d20.0232077!2d49.3999241!3e3?hl=pl-PL
https://www.google.com/maps/dir//Gor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary/@49.3997869,20.0221467,18z/data=!4m17!1m7!3m6!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2sGor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary!3b1!8m2!3d49.3999241!4d20.0232077!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2m2!1d20.0232077!2d49.3999241!3e3?hl=pl-PL
https://www.google.com/maps/dir//Gor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary/@49.3997869,20.0221467,18z/data=!4m17!1m7!3m6!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2sGor%C4%85cy+Potok,+Osiedle+Nowe+45,+34-424+Szaflary!3b1!8m2!3d49.3999241!4d20.0232077!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4715f02305bd647b:0x4668a046d50dfd1a!2m2!1d20.0232077!2d49.3999241!3e3?hl=pl-PL


Noclegi

W tym roku opcji noclegowych jest całkiem sporo, bo i miejscówka jest 
nowa i obfitująca we wszelakie agroturystyki i hotele. 

Jak chcesz zaoszczędzić to skorzystaj z naszego linku referencyjnego 
na Booking.com (poniżej).

Noclegi

https://www.booking.com/searchresults.pl.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ&sid=e60d8545169400dc7bbdb6e773a89072&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pl.html%3Flabel%3Dgen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ%3Bsid%3De60d8545169400dc7bbdb6e773a89072%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=szaflary&is_ski_area=0&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=szaf&search_pageview_id=af0c7c1b184400e4
https://www.booking.com/searchresults.pl.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ&sid=e60d8545169400dc7bbdb6e773a89072&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pl.html%3Flabel%3Dgen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ%3Bsid%3De60d8545169400dc7bbdb6e773a89072%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=szaflary&is_ski_area=0&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=szaf&search_pageview_id=af0c7c1b184400e4
https://www.booking.com/searchresults.pl.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ&sid=e60d8545169400dc7bbdb6e773a89072&sb=1&sb_lp=1&src=index&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.pl.html%3Flabel%3Dgen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEHyAEN2AED6AEBiAIBqAIDuAK1iI2SBsACAdICJDA0MDVlZjJlLTM0MzUtNGI0MC05MGEzLWE5YzZhMmNiYWFkMtgCBOACAQ%3Bsid%3De60d8545169400dc7bbdb6e773a89072%3Bsb_price_type%3Dtotal%26%3B&ss=szaflary&is_ski_area=0&checkin_year=&checkin_month=&checkout_year=&checkout_month=&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&b_h4u_keep_filters=&from_sf=1&ss_raw=szaf&search_pageview_id=af0c7c1b184400e4


Harmonogram wydarzenia

Miasteczko:
7:30 Otwarcie miasteczka w tym biura zawodów

8:00 Otwarcie depozytu 

8:45 Pierwsza rozgrzewka do Hardego Dzika

11:05 Pierwsza rozgrzewka do Dziczka

11:45 Pierwsza rozgrzewka do Dobrego Dzika

13:30 Zamknięcie biura zawodów

Biegi:
9:00 - 11:00 Starty fal OPEN Hardego Dzika

11:10 - 11:40 Stary fal Dziczka

12:00 - 13:15 Starty fal OPEN Dobrego Dzika



Harmonogram wydarzenia

Termy Gorący Potok:
14:30 Ogłoszenie wyników biegów i wręczenie nagród

14:30-19:00 Czas na odpoczynek i moczenie się w Termach

19:00 Odpalenie napisu Hunt Run i start oficjalnego After Party na Termach Gorący Potok

22:00 Zamknięcie imprezy



Nazwa fali Godzina
Fala Open #1 9:00

Fala Open #2 9:30

Fala Open #3 10:00

Fala Open #4 10:30

Fala Open #5 11:00

Harmonogram startów - Hardy Dzik

Zobacz listę startową Hardego Dzika

Dla Waszego bezpieczeństwa i wygody minimalnie pozmienialiśmy harmonogram startu fal startowych.  Sprawdź listę 

startową i o której godzinie startujesz.

https://huntrun.pl/wp-content/uploads/2022/03/lista-startowa-final-wysylka.xlsx-hardy-dzik-2.pdf


Nazwa fali Godzina
Fala Open #1 12:00

Fala Open #2 12:15

Fala Open #3 12:30

Fala Open #4 12:45

Fala Open #5 13:00

Fala Open #6 13:15

Harmonogram startów - Dobry Dzik

Zobacz listę startową Dobrego Dzika

Dla Waszego bezpieczeństwa i wygody minimalnie pozmienialiśmy harmonogram startu fal startowych.  Sprawdź listę 

startową i o której godzinie startujesz.

https://huntrun.pl/wp-content/uploads/2022/03/lista-startowa-final-wysylka.xlsx-dobry-dzik.pdf


Nazwa fali Godzina
Fala Open #1 - 3 - 5 lat 11:10

Fala Open #2 - 6 - 8 lat 11:25

Fala Open #3 - 10 - 12 lat 11:40

Harmonogram startów - Dziczek

Zobacz listę startową Dziczka

Dla Waszego bezpieczeństwa i wygody minimalnie pozmienialiśmy harmonogram startu fal startowych.  Sprawdź 

listę startową i o której godzinie startujesz Ty lub Twoje dziecko.

https://huntrun.pl/wp-content/uploads/2022/03/lista-startowa-final-wysylka.xlsx-dziczek.pdf


Wejściówka na Termy Gorący Potok - Dorośli

W ramach pakietu uczestnicy biegów dla dorosłych otrzymają jednorazowy bilet na pobyt w Termach Gorący Potok w strefie basenowej 

bez limitu czasu. 

Jako, że meta biegów dla dorosłych znajduję się już na terenie term wejściówkę otrzymujecie od razu po ukończeniu biegu.

[Koniecznie przeczytaj] Jak to działa?

1. Odbierz swój pakiet startowy w biurze zawodów (slajd Biuro zawodów).

2. Zostaw swoje rzeczy w depozycie. Spakuj strój kąpielowy i rzeczy na przebranie oraz portfel z dokumentami do środka. 

3. Twój depozyt zostanie przez nas przewieziony na termy i będzie on na Ciebie czekał przy mecie.

4. Przebierz się, umyj i korzystaj z term do woli :) 

Opuszczenie term wiąże się z zakończeniem darmowego pakietu OPEN. 

Dlatego zachęcamy, abyście zostali od razu do samego końca. 

Jeżeli będziecie chcieli wrócić tego samego dnia dostaniecie 20% zniżki przy wyjściu na kasach.



Wejściówka na Termy Gorący Potok - Dziczki i ich opiekunowie 

● Po odebraniu pakietu i przebiegnięciu biegu  dziczki w ramach pakietu mogą dokupić wejście na termy Gorący Potok za 10 zł, a 

ich opiekunowie (max 2 osoby) otrzymują zniżkę 20%. 

● Jako, że bieg dla dzieci odbywa się poza terenem term, aby odebrać zniżkę prosimy udać się do kas przy wejściu głównym na 

Gorący Potok.

● Dzieci mają wstęp wyłącznie na teren basenowy, natomiast opiekunowie mogą wybrać czy i chcą wejść tylko na termy czy też na 

sauny.



Wejściówka na Termy Gorący Potok

Kto otrzymuje wejściówkę/zniżkę?
Każdy dorosły uczestnik biegu, który zapisał się na bieg w Gorącym Potoku poprzez naszą stronę lub w biurze zawodów. 

Jak odebrać wejściówkę?
Wejściówka będzie czekać na Ciebie na mecie. 

Co jak nie ukończę biegu?
Jeżeli nie uda Ci się ukończyć biegu podejdź do biura zawodów i przedstaw swoją sytuację. Zespół pokieruje Cię w odpowiednie miejsce.

Czy mogę wyjść z obiektu?
Przy wyjściu z obiektu będziesz musiał oddać swój zegarek i nie będziesz mógł wrócić w ramach danego karnetu. Ponowne wejście na 
termy jest możliwe ze zniżką 20%.

Czy w ramach biletu mogę skorzystać z saun?
Niestety nie  możesz - wejście na sauny jest dodatkowo płatne. Zachęcamy do skorzystania z pokazów saunowych, bo są fenomenalne.



Wejściówka na Termy Gorący Potok

Co jeśli zapomnę stroju kąpielowego, ręcznika lub innych rzeczy potrzebnych do ogarnięcia się w termach Gorący Potok?
W razie czego na obiekcie można kupić rzeczy kąpielowe oraz wypożyczyć świeży ręcznik. Zostaną one doliczone do Twojego zegarka i 
należy je opłacić przy wyjściu.

Wyszedłem z term, ale chciałbym wrócić na imprezę wieczorną. Co teraz? 
Ponowne wejście na termy jest możliwe ze zniżką 20%.

Co jak zgubię zegarek? 
Zgubienie zegarka wiąże się z jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 500 zł.

Jak mogę płacić w termach?
W basenach płacisz zegarkiem, a całościową kwotę regulujesz przy wyjściu.

WAŻNE! Co jeśli zapomnę portfela, a na termach płaciłem zegarkiem i nie będę miał jak zapłacić przy kasie? 

W skrócie - bez opłacenia nie będziesz mógł opuścić obiektu. Dlatego bardzo ważne, abyście upewnili się czy na pewno schowaliście 
wszystkie potrzebne rzeczy do depozytu i nie musieli niepotrzebnie wychodzić czy kombinować.



Działanie biura zawodów

1. Podejdź do wolnego stoiska przy weryfikacji okazując dowód 

tożsamości.

3. Obsługa sprawdzi Twoją płatność numer startowe i dane. 

Następnie wyda Ci Twoją kartę zawodnika.

4. Sprawdź i podpisz Kartę Zawodnika.

5. Obsługa wręczy Ci Twój pakiet startowy.

6. Przy wyjściu z biura pomaluj twarz z numerem startowym.

GODZINY OTWARCIA BIURA ZAWODÓW:

sobota, 02.04.2022 | 7:30 - 13:30



Biuro zawodów FAQ

Gdzie sprawdzę swój numer startowy?
Wejdź na nasze listy startowe online (slajdy z Harmonogramem) lub na naszej stronie wydarzenia.

Czy potrzebuję czegoś oprócz dowodu osobistego?
Jeżeli odbierasz swój pakiet to Twój dowód w zupełności wystarczy.

Gdzie sprawdzę wyniki?
Wejdź na www.wyniki.b4sport.pl i wejdź w nasz bieg.

Czy mogę odebrać pakiet startowy za kogoś innego?
Tak, ale przy odbiorze będziesz musiał podpisać oświadczenie, że nie startujesz w jego imieniu oraz 
potrzebujemy oświadczenia o tym, że dana osoba wyraża zgodę na odbiór jego pakietu.

Czy na miejscu można dokupić pakiet startowy?
Tak, na miejscu będzie wyznaczone specjalne ku temu stoisko.

Czy na miejscu można przepisać pakiet na kogoś innego?
Tak, podejdź do tego samego stoiska co w pytaniu powyżej. Cesja dodatkowo płatna 30 zł.

Czy w razie czego mogę wymienić rozmiar gadżetu/gadżet?
Tak jeżeli gadżet jest nieużywany, podejdź do naszego sklepu i coś poradzimy. 

W razie dodatkowych pytań napisz do nas na biuro@huntrun.pl lub na messegnera :) 

mailto:biuro@huntrun.pl


Działanie depozytu

Swoje rzeczy na czas biegu złóż do depozytu

● Możesz przechowywać swoje rzeczy w naszym depozycie, a po wyścigu będą czekały na Ciebie przy mecie.

● Depozyt jest bezpłatny

● Zalecamy składanie do depozytu na czas biegu od razu rzeczy do przebrania, strój kąpielowy i dokumenty, aby na 

świeżo wejść na termy Gorący Potok

● Maksymalny rozmiar to 35 cm x 50 cm lub 35 litrów. Nie przyjmujemy toreb podróżnych.

● Unikamy ponownego wydawania depozytu przed biegiem - także dobrze się zastanów czy masz wszystko na bieg

GODZINY OTWARCIA DEPOZYTU:

sobota, 02.04.2022 | 8:00 - 14:00



Jak się przygotować?

1. BUTY na bieg - Jakie? Takie, których Ci nie żal i nadają się do biegania.  WAŻNE! Mocno zawiąż sznurówki i 
przytwierdź chip, by nie spadł - najlepiej przewiąż przez sznurówkę.

2. UBRANIE na bieg - Jakie? Wygodne i przylegające do ciała, które utrzyma ciepło i nie będzie zaczepiać się o 
przeszkody.  WAŻNE! Załóż takie ubranie, które po biegu w razie czego możesz wyrzucić. Unikaj długich spodni, 
które po zamoczeniu robią się ciężkie. Zachęcamy też do ubrania koszulki, buffa lub rękawka, które dostaniesz w 
pakiecie startowym.

3. UBRANIE po biegu - suche, ciepłe i wygodne. Weź ze sobą też ręcznik - prysznice będą dostępne tuż obok mety.
4. STRÓJ KĄPIELOWY  i rzeczy na termy Gorącym Potoku. Spakuj je koniecznie do depozytu.



Klasyfikacje

Na Hunt Run Gorący Potok przewidziano 

następujące klasyfikacje:

Dobry Dzik:
● Open Kobiet

● Open Mężczyzn

● Drużynowa

Hardy Dzik:
● Open Kobiet

● Open Mężczyzn

● Drużynowa

Rozdanie nagród odbędzie się o 14:30 na scenie przy mecie



Jedzenie na miejscu

Po biegu zapraszamy do restauracji na ośrodku Term 

Gorący Potok. 
W środku znajdziecie:

● Na parterze bufecik, w którym możecie skomponować swój 

własny wedle woli. Hulaj dusza, piekła nie ma!

● Na piętrze znajduje się restauracja, która świetne posiłki, m. 

in. pizzę, burgery, makarony itp. itd.. Jakimś dziwnym trafem, 

prawie zawsze jak jesteśmy na termach lądujemy właśnie 

tutaj.

Jeżeli jednak po biegu postanowicie zmienić otoczenie, to dookoła nie 

zabraknie lokalnych gastronomii, a przypominam, że do Zakopanego 

dzieli Was ok. 20 min drogi.



Gadżety na pamiątkę

Podczas wydarzenia przy biurze zawodów znajdował 

się będzie sklep Aloha Dziku - naszej autorskiej marki 

z gadżetami i ubraniami. Wpadnij, przymierz, zobacz, 

wybierz :)

Do wyboru mamy

● Koszulki premium 

● Koszulki biegowe 

● Opaski silikonowe 

● Kubki 

● Skarpetki Aloha Dziku 

● Bluzy 

● Papucie :) 



Twój pakiet startowy

1. Dla Hardego i Dobrego Dzika - Wjazd OPEN na Termy Gorący Potok (Dziczki - wjazd za dopłatą 10 zł)

2. Jeden z 4 gadżetów do wyboru: chusta, opaska, koszulka, koszulka premium

3. Medal na mecie

4. Piwko (Lech Free) na mecie

5. Puszeczka Red Bulla na mecie

6. Ubezpieczenie

7. Opieka medyczna

8. Folia NRC na mecie

9. Depozyt na czas biegu

10. Elektroniczny pomiar czasu

11. Punkty nawadniające na trasie i mecie zapewnione przez Cisowiankę



Masz problem?

Napisz do nas na:

biuro@huntrun.pl

lub na messengerze na nasz fanpage.

Masz problem na wydarzeniu? 

Zgłoś się do najbliższego wolontariusza, a on na pewno Ci pomoże lub przekieruje Cię do 

odpowiedniej osoby.


