PoznańskaPiwnaMilana Poznańskich
TargachPiwnych 16.11.2019
1.Celeimprezy:
- Uatrakcyjnienieofertyimprezrekreacyjno- sportowychwPoznaniu
- Promocja
polskichbrowarówregionalnych - SzerzenieKulturyPiwnej

2.Organizator:
- PoznańskieTargiPiwne
- biegi.wlkp

3.Terminimiejsce:
- Biegodbędziesięwsobotę,16 listopada2019 roku
- StartBieguPiwnaMilanastąpiogodzinie13:00naterenieMTP
- BiurozawodówznajdowaćsiębędzienaterenieMTP
- Biurozawodówczynnebędzienieprzerwanie odgodziny11:30dostartuostatniej grupy

4.Trasaidystans:
- TrasawyznaczonabędzienaterenieMTP
- Nawierzchniatrasyto100%ścieżkiutwardzone
- Biegodbywasięnapętliodługości400metrów
- Zawodnicypokonująpętlęczterokrotnie,wceluuzyskaniadystansu1600metrów
- Wtrakciebieguzawodnikzobowiązanyjestdowypiciapiwawilości4 × 0,3 l
- Strefyzpiwemznajdowaćsiębędąodpowiedniowodległości0 m (start),400m, 800 mi1200m
od
startu
- PiwnaMilaodbywaćsiębędziewgrupach50-osobowychwodstępachok.20min.
- Przewidywanyrozkładgrup:
●
●
●
●

grupa1(1-50)startogodzinie13:00
grupa2(51-100)startogodzinie
13:20
grupa3(101-150)startogodzinie13:40
grupa4(151-200)startogodzinie14:00

●
●
●
●

grupa5(201-250)startogodzinie14:20
grupa6(251-300)startogodzinie14:40
grupa7(301-350)startogodzinie15:00
grupa8(351-400)startogodzinie15:20

Przyzgłoszeniubędziemożliwośćwyborugrupy.Poosiągnięciulimituwdanejgrupie możliwość
zapisudoniejzostaniezamknięta.
W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby
osób startujących w grupie do 60.
- Spożywaniepiwamożeodbywaćsiętylkowstrefiewyznaczonejprzezorganizatora

5.Warunkiuczestnictwa:
- Warunkiemdopuszczeniazawodnikadobiegubędziewłasnoręczniepodpisane Zaświadczenieobraku
przeciwwskazańdouczestnictwawbiegu,którebędzie dostępnewBiurzeZawodów.
- Wbiegugłównymmogąuczestniczyćzawodnicy,którzydodnia16listopada2019 rokuukończą18
lat.
-Każdaosobastartującawbieguuczestniczywnimnawłasnąodpowiedzialność.
- Organizatorrekomendujeprzedstartempoddaniesiębadaniomkontrolnymi zasięgnięcieopinii
lekarskiej,codomożliwościudziałuwbiegu.
-Podczasodbiorunumerustartowegozawodnicymusząposiadaćdokumentze zdjęciemcelem
weryfikacjidanychosobowychorazwieku.

6.Zgłoszenia:
- Zaosobęzgłoszonąuważasięosobę,którawypełniłaiprzesłałaformularz zgłoszeniowyorazdokonała
opłatystartowej.Wmomenciezgłoszeniaiopłacenia startowegoprzez400osóblistastartowazostanie
zamknięta. Organizator po zamknięciu limitu może uruchomić zapisy na dodatkową pulę (ok. 80 miejsc).
- Zgłoszeniabędąprzyjmowaneprzezsystemprzelewy24.pl.
- Terminzgłoszeńinternetowychnastroniebieguupływawdniu13listopada2019 roku (12:00)lub
po
wyczerpaniusięlimitumiejsc.

7.OpłataStartowa
- Wysokośćopłatystartowej:
●
●
●

Pakietpodstawowy- 59 zł
Pakietpremiumze szklanką - 84 zł
Pakiet premium z growlerem - 159 zł

- Wpisowe
płatnejestnakontoorganizatorapoprzekierowaniudoserwisu przelewy24.pl, powypełnieniu
formularzazgłoszeniowego.

- Wpisowe
niepodlegazwrotowilecz może być przekazane na innego uczestnika do dnia 13 listopada.
- Dokonanieopłatystartowejjestjednoznacznezakceptacjąregulaminuimprezy.

8.Przepisanie pakietu na innego uczestnika
- Pakiety można przepisywać bezpłatniedrogą mailową do dnia 13 listopada (12:00)
- Przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
●
●

osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i wyłącza go po
przekierowaniu na stronę banku - dane zostaną zarejestrowane w naszym systemie
osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegi.wlkp@gmail.com z imieniem i
nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma potwierdzenie
mailowe.

- Po 13 listopada ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już możliwości
przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy
czyli 16 listopada. Opłata za przepisanie w biurze zawodów wynosi 10 zł.

9.Pakiet startowy
Każdyzawodnikzgłoszonydobiegugłównegootrzymujewpakieciestartowym:
- Numerstartowyiagrafki
- JednodniowąwejściówkęnaPoznańskie Targi Piwne & Street Food Spot
- Wprzypadkuwybraniapakietupremium:szklankę lub growler
- Piwadowypiciawtrakciebiegu(wcześniejrozstawionenatrasie)
- Pamiątkowymedal(wprzypadkuukończeniarywalizacji)

10.Pomiar
czasu:
- Pomiarczasuodbędziesięzapomocązwrotnychchipówmocowanychdobutów.
- Brakchipaprzybuciejestjednoznacznyzdyskwalifikacjązawodnika.
- Każdyzawodnikzobowiązanyjestdozwrotuchipanamecie.
- Doklasyfikacjigeneralnejliczysięczasbrutto,wwynikachpodanyzostanierównież czasnetto.
- Każdyzawodnikotrzymapozakończonymbiegusmsazwynikiem.

11.Klasyfikacje:
-Klasyfikacjeprowadzonebędądlawszystkichgrupłącznie.Ostatecznewynikizostaną podanedo
30
minutpozakończeniubieguostatniejgrupy

-Dekoracje
przeprowadzonezostanądlanastępującychkategorii:
●
●
●

OPENkobiet(nagradzanemiejsca1-3)
OPENmężczyzn(nagradzanemiejsca1-3) 
Kobiety:(nagradzanemiejscaw
kategoriach:1-3)
K-18(18-29lat) K-30(30-39lat) K-40(40-49lat) K-50(50-59lat) K-60(60+)

●

Mężczyźni:(nagradzanemiejsca
wkategoriach:1-3)
M-18(18-29lat) M-30(30-39lat) M-40(40-49lat) M-50(50-59lat) M-60(60+)

12.Postanowieniadodatkowe
- Organizatorniezapewniajakiegokolwiekubezpieczenianażycie,zdrowotnegolub od
odpowiedzialnościcywilnejztytułuchoroby,wypadku,odniesieniaobrażeń, poniesieniaśmiercilub
poniesienia
jakichkolwiekstratbądźszkód,jakiemogą wystąpićwzwiązkuzobecnościąi/lub
uczestnictwemwbiegu.
- Obowiązekubezpieczeniaodnastępstwnieszczęśliwychwypadkówleżywgestii zawodników.
- Zawodnicystartująwbiegachnawłasnąodpowiedzialność.
- Brakzwrotuchipajestjednoznacznyz
dyskwalifikacją.
- Każdyuczestnik,któryzrezygnujezudziałuwbieguwtrakciejegotrwania,powinien bezzwłocznie
zgłosićtenfaktobsłudzetechnicznejbędącejnatrasiebiegulubw biurzezawodów.
- Organizatorzapewniaopiekęmedycznąpodczasbiegu.
- PiwnaMilaodbędziesiębezwzględunawarunkiatmosferyczne.
- Wszystkich zawodników startujących w Biegu Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin.

13. Dane osobowe
- Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:
●
●
●

Podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
Własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu,
podczas weryfikacji Uczestnika,
Pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz
Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji
na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie i
zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, - zwielokrotnianie zapisu
utrwalonego wizerunku, - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na

stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych - powyższa zgoda
jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

14. Ochrona danych osobowych
- Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Stachowiak ad+, 62-040 Puszczykowo, ul.
Nadwarciańska 42 NIP: 7883-167-10-54. - właściciel marki "biegi.wlkp"
- Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
- Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
- Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
- Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust.
1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
- Uczestnikom przysługują prawa do:
●
●
●
●
●

dostępu do danych,
sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

- Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
- Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma
również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

