
POZNAŃSKA PIWNA MILA #11 

SOBOTA 2 lipca 2022 

FORT POZNAŃ – EVENT PLACE 

INFORMATOR 

UCZESTNIKA 

 



1. Biuro zawodów. Odbiór pakietów startowych. 
Biuro zawodów wraz z depozytem znajdowad się będą na terenie Fortu VI (Fort 

Poznao – EVENT PLACE, Poznao, Lutycka 115). Biuro, w którym należy odebrad swój 

pakiet czynne będzie od godziny 10:00 nieprzerwanie do godziny 15:00.   

Lokalizacja: https://tiny.pl/9zv6h  
 

2. Depozyt. 
Depozyt dla uczestników wydarzenia znajdowad się będzie w biurze zawodów (pkt.1). 

 

3. Wejście na teren Fortu, bilety wstępu.  
Uczestnicy wydarzenia otrzymują bilet wstępu na teren Fortu VI w ramach pakietu 

startowego. Pozostałe osoby w tym kibice zobligowane są do zakupu biletu w kasie 

Fortu w cenie 15 zł. W ramach opłaty otrzymują możliwośd zwiedzania zabytkowej 

ekspozycji, opłaty pobierane są przez pracowników Fortu VI. Brama wejściowa 

znajduje się w poniższej lokalizacji: https://tiny.pl/9zv6s  
 

4. Start i meta oraz przebieg rywalizacji.  
Start/meta biegu znajdowad będą się na terenie Fortu VI. Trasa wyznaczona będzie 

na terenie fosy Fortu na pętli o długości 800 metrów, łączny dystans do pokonania to 

ok. 1600 metrów.  

W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa (lub napoju 

chmielowego w przypadku grupy „0 %”) w ilości 4 x 0,3 l. Strefy z piwem znajdowad 

się będą odpowiednio w odległości 0 m (start), 400 m, 800 m i 1200 m od startu.  

Lokalizacja: https://tiny.pl/9zvv9  

 

5. Harmonogram imprezy i rozkład grup.  
10:00 - start pracy biura zawodów 

12:00 - 15:20 – rywalizacja Piwnej Mili według rozkładu:  

● grupa 1 – start o godzinie 12:00 

● grupa 2 – start o godzinie 12:20 

● grupa 3 – start o godzinie 12:40 

● grupa 4 – start o godzinie 13:00 

● grupa „EXTREME” – strat o godzinie 13:20  

● grupa „0 %” – start o godzinie 13:40  

● grupa 5 – start o godzinie 14:00 

● grupa 6 – start o godzinie 14:20 

● grupa 7 – start o godzinie 14:40 

● grupa 8 – start o godzinie 15:00 

https://tiny.pl/9zv6h
https://tiny.pl/9zv6s
https://tiny.pl/9zvv9


15:30/45 - dekoracja uczestników imprezy  

16:00 - zakooczenie imprezy 

 

6. Zmiany grupy/godziny startu.  
Możliwośd zmiany grupy/godziny startu dostępna będzie do wtorku 28.06 

do godz. 23:59 (drogą mailową pod adresem: biegiwlkp@gmail.com). 

Po tym terminie w tym także w dniu imprezy niemożliwa będzie zmiana 

godziny startu.  

Grupa „0 %” oraz „EXTREME” z racji charakteru rywalizacji nie mają możliwości 

zmiany.  

 

7. Poczęstunek, strefa gastronomiczna.  
Uczestnik biegu otrzyma drobny poczęstunek w pakiecie startowym oraz 

świeży wypiek przygotowany specjalnie w ramach „Piwnej Mili” 

po zakooczeniu biegu. 

Dodatkowo na terenie Fortu VI działad będą stoiska partnerów imprezy – 

Browar Gzub, Food Patrol (burgery) oraz stoisko z lodami.  

 

8. Parkingi. 
Auta parkowad będą mogły wzdłuż ulicy prowadzącej na teren Fortu.  

Lokalizacja: https://tiny.pl/9zbhc  

 

Do zobaczenia! 

 

https://tiny.pl/9zbhc

