
Prawdopodobnie najbardziej 
ekstremalne 5km w Polsce 
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Wygląd i eMOCje, czyli to co każdy zapamięta 
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Dirt Hunter 2013 Tour 
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TO 

JEST ? 

Dirt Hunter 

Bieg z przeszkodami 
5 km 

WYZWANIE –  
nie wyścig 

15 przeszkód 

Test siły, wytrzymałości, szybkości, dokładności, 
równowagi, koordynacji, zwinności, elastyczności i 
przede wszystkim pracy w grupie 



80% mężczyźni 

20% kobiety 

Wiek 20 – 40 lat 
Świadoma i atrakcyjna grupa ludzi z klasy średniej i 

wyższej 

 

 

 

 

 

SPORTOWCY WYTRZYMAŁOŚCIOWI  PRACOWNICY 
KORPORACYJNI STUDENCI TRENUJĄCY SIŁOWO 

GRUPY ZNAJOMYCH  AKTYWNI ROZRYWKOWICZE 
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„Nowi” 



FILOZOFIA BIEGU Dirt Hunter jest wyzwaniem dla każdego. Jest to bieg 
podczas którego sprawdzone zostaną siła, wytrzymałość, 
szybkość, dokładność, równowaga, koordynację, 
zwinność, elastyczność i przede wszystkim pracę w 
grupie. Wzorujemy się na życiu naszych przodków, którzy 
na co dzień musieli walczyć o przetrwanie. 

 

Nasz EVENT jest powrotem do przeszłości. Chcemy w ten 
sposób pokazać jak sprawni byli ludzie. Idąc tą drogą 
chcemy zachęcać wszystkich do uprawiania sportu pod 
każdą postacią (bo taki będzie nasz Event) 
wszechstronnie dbając o wszystkie cechy fizyczne 
człowieka. SPORT PRZEZ ZABAWĘ. Nie ważny jest czas w 
jakim uda się ukończyć zmagania podczas imprezy, lecz 
sam fakt podjęcia  wyzwania. 

 

Proponowany przez nas wyścig daje szansę sprawdzić w 
praktyce to nad czym pracujemy i ćwiczymy na co dzień. 
Jak sprawdzimy się podczas określonych sytuacji, czy 
sobie zaufamy?, pomożemy?, jak zareagujemy na 
przeciwności w praktyce.  

 

Dirt Hunter to pierwszy w naszym kraju wyścig z 
przeszkodami. Jest doskonałą odskocznią od typowych 
biegów wytrzymałościowych. Liczne przeszkody na 
krótkim dystansie 5km urozmaicą bieg i sprawią, że nie 
będzie to nudne przemierzanie kolejnych kilometrów.  

 



Wygląd i eMOCje 

Przeszkody: 
• Bieg w ogniu 
• Czołganie się pod drutem 

kolczastym 
• Chodzenie po linach 
• Przeskakiwanie przez ‚,mury’’ 
• Przebieganie przez rowy 

wypełnione lodem i błotem 
• Chodzenie po drabinkach nad 

wodą 
• Przeprawa przez pontony z 

pomostu na brzeg 
• Rzut dzidą do celu 
• Bieg w płomieniach. 

Z własnego doświadczenia wiemy, 
że sporty wytrzymałościowe 
kojarzone są z długim, 
nieustannym  i nudnym 
wysiłkiem. Ja wychodzę 
naprzeciw tym stereotypom i 
tworzę nowy rynek wyścigów z 
przeszkodami.  Niecodzienne 
przeszkody będą tworzyć  
niespotykany dotąd wizerunek 
imprezy sportowej.  Moją misją 
jest: „sport poprzez zabawę” tak 
żeby aktywizować tapczanowych 
leni i urozmaicać życie 
dotychczasowym uczestnikom 
tego typu biegów.    



Dirt Hunter 

Co nas wyróżnia? 

• Lokalizacja - 35km od Warszawy 
• Duża liczba zespołów startujących, jako 

reprezentacje firm 
• Dynamicznie rozwijająca się dyscyplina 

sportowa  
• Atrakcyjny sport który może uprawiać 

większość ludzi 
• Urozmaicony trening – nie tylko 

statyczny, zawsze można pracować nad 
różnymi cechami przez co nie staje się 
nudny 

• Sport znajdujący się wciąż w niszy 
• Towarzyszące cechy – wytrzymałość, 

rywalizacja, praca nad sobą, swoim 
charakterem, poprawa kondycji i 
zdrowia. 
 

 
 

 

Bieg z przeszkodami to produkt 
marketingowy 



EXTREAM Dirt Hunter BUILDING 

KLASYCZNY TEAM BUILDING 

 

  Scalanie zespołu dla 
 efektywniejszej pracy 

 

  Tworzenie silnych więzi 

 

  Skuteczne rozwiązywanie  
 problemów 

 

  Motywacja całego zespołu  

 

   Wspólne odnoszenie 
 sukcesów 

 
 

 ZDROWA RYWALIZACJA 
WZMACNIAJĄCA CHARAKTER 

 UŚWIADAMIANIE WŁASNYCH 
MOŻLIWOŚCI PRACOWNIKA 
WZMACNIAJĄCE POCZUCIE 
WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI 

 AKTYWNA WSPÓŁPRACA W 
EKSTREMALNYCH WARUNKACH 
WZMACNIAJĄCA ZAUFANIE  

 URUCHOMIENIE ŻĄDZY 
PRZETRWANIA WZMACNIAJĄCE 
WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO 
CELU 



Dirt Hunter 2013 Tour 

• Luty 2013 Zimowy sen 

 

• Kwiecień 2013 Wiosenne przebudzenie 

 

• Czerwiec 2013 Letnie szaleństwo 

 

• Październik 2013 Zamknięcie sezonu 

 



Podsumowanie 

• Weekendowe treningi na 
Polach Mokotowskich 

• Atrakcyjne przeszkody na 
trasie biegu 

• Sport poprzez zabawę 

• Akcje promocyjna (radio, 
prasa, telewizja, internet, 
outdoor) 

• Popularyzacja biegania i 
ćwiczeń crossfit 

• Dirt Hunter 2013 Tour 

 

 

• Zawody odbędą  9 
września 2012 

• Start 500 zawodników 

• Promocja  zdrowego i 
aktywnego trybu życia 

• Start Vipów 

• Filmy promujące imprezę 

• Akcje charytatywne – 
współpraca z fundacjami 

• Zachęcanie do startów 
nowe grupy ludzi 

 

 

 

 



Kontakt dla Sponsorów 

Dirt Hunter poszukuje Sponsorów w poniższych 
kategoriach: 
 Napoje izotoniczne 
 Zdrowa żywność 
 Dietetyka 
 Sprzęt sportowy 
Woda mineralna 
 Odżywki i suplementy 
Medycyna sportowa 
 Fitness – kluby sportowe, organizacje 
Kontakt: adam@DirtHunter.pl 
Tel. 600-410-038 

 



FINISH 
 

 

 
„Żeby przetrwać musisz nauczyć się żyć bez niczego” 

J.Carroll 


