II RADOMSZCZAŃSKA PIWNA MILA
REGULAMIN
I.

CEL IMPREZY:

Zjednoczenie środowisk biegowych poprzez uczestnictwo w imprezie integracyjnej.
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w powiecie radomszczańskim.
II.

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Morsy z Radomska” – zwane dalej Organizatorem
e-mail: morsyzradomska@wp.pl
tel.kont: 792 344 433 – Ewa Kuśmierczyk, 606 872 783 Artur Szponder
Współorganizator:
Eko-Dizajn Piotr Kuśmierczyk, NIP: 7721569449
Z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 10, 97-500 Radomsko, tel. 535320220
III.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

1. Data: 05 września 2021 roku
2. Miejsce startu: „JEŻYK Bar Pub” znajdujący się przy plaży nad zalewem w Zakrzówku
Szlacheckim
IV.

TRASA:

1. Dystans: 1 mila - około 1609 m (4 okrążenia po około 402 m)
2. Charakterystyka: trasa płaska-trailowa, nawierzchnia: ścieżki gruntowe, żwir, trawa, piasek
3. Elektroniczny pomiar czasu
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończą 18 lat do dnia 05 września 2021 roku i przy
odbiorze pakietu startowego okażą dowód osobisty.
2. Teren imprezy będzie wyznaczony i na nim mogą znajdować się tylko osoby pełnoletnie.
3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia własnego alkoholu. Alkohol można spożywać tylko
w wyznaczonych strefach.
4. Każdy zawodnik musi osobiście zgłosić się w biurze zawodów. Organizator będzie sprawdzał
pełnoletność każdego uczestnika.
5. Aby zawodnik mógł wystartować w biegu potrzebne będzie własnoręcznie podpisane
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
6. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie
opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
7. Odebranie pakietu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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VI.

ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia można dokonywać od dnia 15 lipca 2021 roku za pomocą formularza dostępnego
na stronie elektronicznezapisy.pl.
2. Limit uczestników wynosi 100 osób.
3. Za osobę zgłoszoną uważa się taką, która wypełniła poprawnie formularz zgłoszeniowy i
uiściła opłatę. Decyduje kolejność wpłat środków pieniężnych na konto bankowe
Współorganizatora.
4. Zgłoszenie nieopłacone przez 7 dni zostaje uznane za nieważne i powoduje zwolnienie
miejsca z listy startowej.
5. Zamknięcie listy startowej nastąpi po osiągnięciu limitu 100 osób. Organizator zastrzega
sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
6. Jest możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do dnia 31 sierpnia 2021 r.
VII.

OPŁATA STARTOWA:

1. Opłata startowa wynosi 50 zł.
2. Wpłat należy dokonywać na konto współorganizatora:
67102039580000910201623313 Eko-Dizajn Piotr Kuśmierczyk
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem sytuacji, gdy Impreza zostanie
odwołana przez Organizatora).
VIII.

PAKIETY STARTOWE:

1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu startu (05.09.2021r.) w Biurze Zawodów
(„JEŻYK Bar Pub”) w godzinach 9:00-11:30.
2. W skład pakietu wchodzi:
a) Numer startowy
b) 4 piwa o pojemności 0,33 l do wypicia podczas zawodów
c) Pamiątkowy medal (dla osób, które ukończą bieg)
d) Posiłek regeneracyjny po biegu, woda
IX.

POMIAR CZASU:

Przewidywany jest elektroniczny pomiar czasu. Zawodnik musi mieć zawieszony numer startowy
na koszulce w przedniej jej części. Numer musi być widoczny.
X.

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

1. Podczas Imprezy na podstawie zmierzonych wyników będą prowadzone klasyfikacje w
kategoriach:
- OPEN Kobiet , I, II, III miejsce nagradzane
- OPEN Mężczyzn, I, II, III miejsce nagradzane
- OPEN Kobiet fala bezalkoholowa, I miejsce nagradzane
- OPEN Mężczyzn fala bezalkoholowa , I miejsce nagradzane
2. Dla uczestników, którzy zajmą miejsca 1-3 , zgodnie z pkt 1 w poszczególnych klasyfikacjach
przewidziane są nagrody rzeczowe. Końcowa klasyfikacja zawodów zostanie podana na stronie
wydarzenia w ciągu 3 dni po zakończniu Imprezy.
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XI.

HARMONOGRAM IMPREZY:

9:00-11:30 - Praca Biura Zawodów
12:00-14:30 - Start biegu w seriach po 20 osób (limit czasu wynosi 20 minut)
14:30-15:00 - Wręczenie nagród dla najlepszych Uczestników w kategoriach
16:00 Zakończenie części oficjalnej Imprezy
Uwaga: harmonogram może ulec zmianie w zależności od przebiegu Imprezy / potrzeb
Organizatora.
XII.

ZASADY BIEGU:

1. W biegu równocześnie bierze udział 20 osób w każdej z serii.
2. Po zamknięciu zapisów zostanie sporządzona lista startowa wraz z przydziałem do
poszczególnych serii.
3. Bieg rozgrywany jest na pętli (ok.400m) oznaczonej i zabezpieczonej przez Organizatora.
4. Strefa spożywania piwa będzie wyznaczona na terenie „JEŻYK Pub Bar”.
5. Piwa (o pojemności 0,33l) będą otwierane przed startem przez Organizatora.
6. Każdy uczestnik ma wyznaczone stanowisko ze swoim numerem, na którym będą się
znajdowały przysługujące mu na czas zawodów piwa.
7. Piwo musi zostać w całości wypite przez zawodnika, po wypiciu należy podnieść nad głowę i
odwrócić butelkę, którą zawodnik odkłada na swoje stanowisko. Dopiero po wykonaniu tej
czynności można wyruszyć na etap biegowy.
8. Zawody składają się z 4-ech etapów picia piwa i biegania wykonywanych naprzemiennie. Po 4
pętli biegowej Uczestnik biegnie do mety. Łącznie do pokonania jest dystans około 1 mili, tzn.
1609 metrów.
9. Na mecie będzie dokonywany półelektroniczny pomiar czasu, którego wynik będzie wyłączną
podstawą do określenia klasyfikacji końcowej.
10. Uczestnik podczas całego biegu musi mieć przyczepiony numer startowy w widocznym
miejscu na koszulce na klatce piersiowej.
11. Limit czasu biegu wynosi 20 minut dla każdej serii. Po upłynięciu czasu zawodnik zobowiązany
jest do opuszczenia trasy na polecenie Sędziego. W takiej sytuacji będzie on niesklasyfikowany.
12. Przewidziane są kary za: niewypicie swojego piwa, wylanie piwa oraz nieodłożenie butelki na
swoje stanowisko Sędzia może podyktować karę czasową. Ostateczna decyzja w sprawie
nałożenia kary należy do Sędziego.
13. W przypadku grupy “bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa lub
innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4x0,33 l

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą
dyskwalifikacji.
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4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej
interpretacji.
5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w innych uzasadnionych
przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy lub do jej
odwołania.
6. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia OC/NNW w trakcie trwania zawodów.
7. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu na potrzeby
reklamowe i promocyjne i również ich wykorzystania w internecie, prasie, telewizji i radiu.
Uczestnik godzi się że nie będzie dochodził roszczeń finansowych związanych z działaniami
opisanymi w niniejszym punkcie regulaminu.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione / zniszczone.
XIV.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator i Współorganizator II Radomszczańskiej
Piwnej Mili.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach i przez okres niezbędne dla
organizacji i promocji biegu.
3. 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 oraz Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Przetwarzanie danych 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.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udziału w biegu.
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