
 

 

 

Poznańska Piwna Mila #13 

3 czerwca (sobota) 2023 

Fort Poznań – Event Place 
 

 

1. Cele imprezy: 

– uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poznaniu, 

– stworzenie możliwość do integracji biegaczy podczas imprezy o wyjątkowej formule,  

– promocja polskich browarów regionalnych i rzemieślniczych 

– promocja Fortu Poznań – Event Place.  

2. Organizator: 

–  Stowarzyszenie „Biegiem w Las” z siedzibą w Poznaniu (60-971) – ul. Reymonta 15/2 , 
KRS 0000882813, NIP 7792523377, 
– partnerzy: Fort VI – Event Place, Browar Gzub.  

3. Termin i miejsce: 

– termin: sobota. 3 czerwca, start grupy 1 - 12:00.  

– miejsce: start/meta oraz biuro zawodów znajdować się będą na terenie Fortu VI 

(Poznań, Lutycka 115),  

– biuro zawodów: sobota, 8 października 2022, czynne będzie od godziny 10:00 

nieprzerwanie do startu ostatniej grupy. 

4. Trasa i dystans oraz forma biegu: 

– trasa wyznaczona będzie na terenie fosy Fortu VI, 

– nawierzchnia trasy to 95% ścieżki gruntowe oraz 5% nawierzchnia betonowa, 

– dystans do pokonania to ok. 1600 metrów,   

– bieg odbywać się będzie na pętli o długości 800 metrów, 

– w trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4 x 0,3 l  

– strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0 m (start), 400 m, 800 m 

i 1200 m od startu,  

– Piwna Mila odbywać się będzie w grupach w odstępach ok. 20 min., 

- przy zgłoszeniu będzie możliwość wyboru grupy. Po osiągnięciu limitu w danej grupie 

możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta, 

– przewidywany rozkład grup: 

 



● 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 „HARD” – start o godzinie 13:30  

● grupa „0 %” – start o godzinie 14:00  

● grupa 5 – start o godzinie 14:20 

● grupa 6 – start o godzinie 14:40 

● grupa 7 – start o godzinie 15:00 

● grupa 8 – start o godzinie 15:20 

5. Grupa  „0 % - bezalkoholowa”:  

– w przypadku grupy „0 % bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa 
lub innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4 x 0,3 l,  
– osoby startujące w grupie bezalkoholowej (grupa  „0 %”) nie mają możliwości wyboru 
grupy! (start o 14:00).  

6. Grupa „HARD”:  

– w przypadku grupy „HARD” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa o zawartości 
alkoholu ok.  5% w ilości 4 x 0,3 l oraz pokonania dodatkowych przeszkód 
znajdujących się na trasie biegu  
– osoby startujące w grupie „Hard” nie mają możliwości wyboru grupy! (start o 13:30) 

7. Zasady uczestnictwa: 

– warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane 

„Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”, które będzie 

dostępne w biurze zawodów, 

– w biegach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 czerwca ukończą 18 lat, 

– każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność, 

– organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym 

i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu, 

– podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem 

celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku,  

– limit uczestników wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania 

kolejnej grupy startowej o 15:40 

8. Zgłoszenia: 

– za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy 

oraz dokonała opłaty startowej, 

– zgłoszenia będą przyjmowane przez system przelewy24.pl, 

– termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 31 maja 2023  

o godzinie 12:00  lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. 

 



9. Opłata startowa: 

Wysokość opłaty startowej: 

 

65 zł – oferta specjalna do końca 2022 roku! 
75 zł – do dnia 30 kwietnia 
85 zł – od 1 do 31 maja 
100 zł – w dniu biegu w biurze zawodów w przypadku wolnych pakietów 
 
Do pakietu w formularzu zapisów można dokupić także: 

● koszulkę techniczną „Piwna Mila 2023” w cenie 30 zł 

*koszulkę można zamówić do dnia 20 maja, później ta opcja w formularzu będzie zablokowana.  

10. Pakiet uczestnika: 

– numer startowy plus agrafki, 

– jednodniowa wejściówka na teren zabytkowego Fortu VI, umożliwiającą zwiedzanie 

ekspozycji oraz godzinnego oprowadzenia z przewodnikiem, 

– piwo do wypicia w trakcie biegu (wcześniej rozstawione na trasie), 

– świeży wypiek przygotowany specjalnie w ramach „Piwnej Mili” po zakończeniu biegu, 

– pamiątkowy metalowy medal po ukończeniu rywalizacji.  

11. Przepisywanie pakietu: 

– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 31 maja do godz. 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 – wtedy dane znajdą się w naszym systemie, 

*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegiwlkp@gmail.com 

z imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma 

potwierdzenie mailowe, 

– 31 maja (12:00) 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  8 października; opłata za przepisanie w biurze 

zawodów wynosi 10 zł.  

12. Wejście na teren Fortu VI: 

– uczestnik ma zapewnione wejście na teren Fortu VI na podstawie pakietu startowego, 

– osoby towarzyszące przy wejściu na teren Fortu uiszczają opłatę w wysokości 15 zł, 

w cenie otrzymują możliwość zwiedzania zabytkowej ekspozycji (muzeum Fortu), opłaty 

są pobierane przez pracowników Fortu VI. 

13. Pomiar czasu: 

– pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów, 

– każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie,  

– do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również 

czas netto.  



14. Nagrody i klasyfikacje: 

Klasyfikacje zostaną przeprowadzone osobno dla: 

- Piwnej Mili (grupy 1 – 8),  

- grupy „Hard”. 

- grupy „0 %”.  
 

Piwna Mila (grupy 1 – 8):  

– klasyfikacje prowadzone będą dla wszystkich grup (1 – 8) łącznie,  

– ostateczne wyniki zostaną podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy, 

– dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii: 

 

• OPEN kobiet (miejsca 1- 3) – puchar 

• OPEN mężczyzn (miejsca 1 -3) – puchar 

• Kategorie wiekowe:  

Kobiety  (miejsca w kategoriach: 1-3) – pamiątkowy dyplom + piwo 

K-18 (18 -29 lat) 

K-30 (30 -39 lat) 

K-40 (40-49 lat) 

K-50 (50 – 59 lat) 

K-60 (60 +) 

Mężczyźni (miejsca w kategoriach: 1-3) – pamiątkowy dyplom + piwo 

M-18 (18 -29 lat) 

M-30 (30 -39 lat) 

M-40 (40-49 lat) 

M-50 (50 – 59 lat) 

M-60 (60 +) 

- nagrody nie dublują się, osoba nagradzana w kategorii Open nie będzie brana pod 

uwagę w klasyfikacji wiekowej.  

 

Grupa „Extreme”:  

• OPEN kobiet (miejsca 1 – 3) – puchar  

• OPEN mężczyzn (miejsca 1 – 3) – puchar 

 

Grupa „0 %”: 

• OPEN kobiet (miejsca 1 – 3) – puchar  

• OPEN mężczyzn (miejsca 1 – 3) – puchar 

15. Postanowienia dodatkowe: 

– zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność, 

-  spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora. 

– organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania zawodów,   

– impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 



– wszystkich zawodników startujących w Biegu Poznańska Piwna Mila obowiązuje 

niniejszy regulamin. 

16. Dane osobowe:  

Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie: a) podanie adresu e-mail 

Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego, b) własnoręczne 

podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas 

weryfikacji Uczestnika, c) 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.  

 

17.Ochrona danych osobowych:  

a) Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Biegiem w Las. – 

zarejestrowane pod numerem KRS 0000882813, NIP 7792523377 z siedzibą na ul. 

Kopanina 28/32 lokal 103 w Poznaniu - właściciel marki Botaniczna Piątka i biegi.wlkp 

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. c) 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. d) Administrator danych osobowych nie 

przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 

uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

e) 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. f) Uczestnikom przysługują prawa do a) dostępu do danych, b) 

sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) 



cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 

momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. g) 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. h) 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. i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie 

zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 

 

 


