
REGULAMIN 

BIEG „PIWNA MILA” – 18 SIERPIEŃ 2019 r. 

I ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest:  

Firma Pożarcie Joanna Robok, 40-860 Katowice, ul. Wyplera 7f/8, NIP 

954 224 08 86 , Tel. 501 619 565, mail: pozarcie.joanna@gmail.com   

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU  

1. Bieg odbędzie się 18 sierpnia 2019 roku na terenie Plaża Zarabie w 

Myślenicach.  

2. Długość trasy: ok 1600m (jedna mila).  

3. Start: godzina 13:00, Plaża Zarabie w Myślenicach. Zawodnicy na start 

biegu muszą się zgłosić do godz. 12:50.  

4. Meta: Plaża Zarabie w Myślenicach.   

5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 

minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 

regulaminowego czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

6. Pomiar czasu - stoper.  

8. Formuła biegu będzie wyglądała następująco:  

- Start, 

- po przebiegnięciu 400m każdy zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa, 

- po przebiegnięciu kolejnych 400m każdy zawodnik zobowiązany jest do 

wypicia kolejnego piwa, 



- po przebiegnięciu kolejnych 400m każdy zawodnik zobowiązany jest do 

wypicia kolejnego piwa, 

- po przebiegnięciu kolejnych 400m każdy zawodnik zobowiązany jest do 

wypicia kolejnego piwa, 

- Meta. 

III. UCZESTNICTWO  

1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 18 sierpnia 2019 roku 

ukończą 18 lat.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze 

zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do 

biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na 

własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

3. Organizator wprowadza limit uczestników na poziomie 200 zawodników.  

4. Zawodnicy biorą udział w Biegu „Piwna Mila” na własną odpowiedzialność z 

pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego 

wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. 

Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry 

stan zdrowia (nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w 

zawodach), który Zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na 

oświadczeniu.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu 

oraz przepisów PZLA i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz 

zobowiązanie się do ich przestrzegania.  



6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na 

zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i 

drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Biegu „Piwna Mila”, jak również w zakresie 

działań promocyjnych oraz marketingowych.  

7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy 

informacji na temat Biegu „Piwna Mila”.  

8. Weryfikacja zawodników, możliwość zapisania się (jeżeli pula ustalonego 

limitu zapisów nie zostanie wcześniej wyczerpana) oraz wydawanie opłaconych 

numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w  Plaża 

Zarabie w Myślenicach.  

w dniach:  

• 16 sierpnia 2019r. od godziny 12:00 do godziny 19:00;  

• 17 sierpnia 2019r. od godziny 12:00 do godziny 19:00;   

• 18 sierpnia 2019r. od godziny 10:00 do godziny 12:00;   

IV. ZGŁOSZENIA, KLASYFIKACJA I PAKIET STARTOWY  

1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: pozarciecatering@gmail.com 

2. Wysokość opłaty startowej:  

a) uiszczona płatnością on-line (przelewem) do dnia 13.08.2019r. wynosi 30 zł 

na numer konta ING 66 1050 1357 1000 0092 0027 6997 w tytule przelewu 

należy podać imię i nazwisko, datę i miejsce startu. 

b) Organizator przewiduje także sprzedaż pakietów w Biurze Zawodów w 

dniach 16,17,18 sierpnia, jednak jedynie do momentu wyczerpania się puli 

ustalonego limitu wynoszącego 200 zawodników. Opłata startowa w tych 

dniach możliwa będzie jedynie gotówką i wyniesie 30 zł.  



3. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zaznaczyć prośbę w systemie 

rejestracyjnym oraz zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania 

płatności (mailowo: pozarcie.joanna.gmail.com).  

4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:  

a) numer startowy, agrafki  

b) pamiątkowy medal na mecie biegu  

c) piwo na trasie biegu  

5. Podczas Biegu „Piwna Mila” będą prowadzone następujące klasyfikacje:  

a) Klasyfikacja generalna: pierwsza osoba z najlepszym czasem w kategorii 

kobiet oraz w kategorii mężczyzn.   

6. Zwycięzcy w kategorii generalnej zostaną nagrodzeni gadżetem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych 

klasyfikacji.  

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) firma Pożarcie 

Joanna Robok, Katowice, informuje, iż:  

a) Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Firma Pożarcie 

Joanna Robok, 40-860 Katowice, ul. Wyplera 7f/8, NIP 954 224 08 86 , Tel. 

501 619 565, mail: pozarcie.joanna@gmail.com   

b) Kontakt z Administratorem pisemnie lub e-mailowo na adres wymieniony w 

punkcie a),  



c) Dane osobowe zawodników przetwarzane będą na potrzeby organizowanego 

przez Firmę wydarzenia BIEG „PIWNA MILA” – 18 SIERPNIA 2019 r., jak 

również w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych Firmy Pożarcie 

Joanna Robok - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  

d) Odbiorcami danych osobowych zawodników będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

e) Dane osobowe zawodników będą przechowywane przez okres wynikający z 

przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Firmie,  

f) Zawodnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

g) Zawodnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

działania Firmy w zakresie ochrony danych osobowych,  

h) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

Ich niepodanie może skutkować odmową udziału w wydarzeniu, o którym 

mowa w pkt c), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer 

powinien być widoczny, zamocowany na koszulce lub pasku. Pod karą 

dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części 

lub całości).  



2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na 

trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.     

5. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika 

z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną 

biegu.  

6. Opłacone a nieodebrane pakiety, jak również nieodebrane nagrody pozostają 

w dyspozycji organizatora w terminie 14 dni po zakończeniu wydarzenia. W 

tym terminie można je odebrać w Firmie Pożarcie Joanna Robok, Katowice, po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru telefonicznie bądź drogą mailową, 

po upływie 14 dni, przechodzą na własność Organizatora.  

7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje 

organizator.  

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami 

email:  

a) Joanna Robok, tel. 501 619 565 mail: pozarcie.joanna@gmail.com  

b) Magdalena Majchrzak, tel. 501 303 819, mail: pozarciecatering@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszamy! 


