Regulamin biegu IV Chełmska Piwna Mila rozgrywanego na dystansie 1609 m
w dniu 17 sierpnia 2019 r.
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem biegu jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie i grupa Chełm Biega
2. Partnerem biegu „Piwna Mila” jest właściciel Zajazdu “Trzy Dęby” w Janowie oraz właściciel Browaru
„Jagiełło” w Pokrówce.
II. CEL I ZAŁOŻENIA IMPREZY:
1. Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
3. Promocja piwowarstwa domowego i kultury piwnej.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku (sobota), o godzinie 14.00.
2. Start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Zajazdu „Trzy Dęby” w Janowie pod Chełmem.
Spożywanie piwa w ramach zawodów możliwe będzie wyłącznie na terenie ogrodu przylegającej do
restauracji, we wskazanej przez Organizatorów strefie. Nie dopuszcza się spożywania przez zawodników piwa
poza strefą, w szczególności w przestrzeni publicznej, a ujawnienie takich przypadków będzie równoznaczne
z dyskwalifikacją, a także poskutkuje zgłoszeniem tego faktu odpowiednim służbom.
3. Dystans biegu to jedna mila, czyli 1609 metrów. Zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do
przebiegnięcia wskazanego dystansu, z podziałem na cztery części z czego pierwsza jest równa 409 metrów,
a trzy pozostałe mają po 400 metrów. Przed każdą częścią zawodnicy będą zobowiązani do wypicia jednej
butelki piwa, o pojemności 0,33 litra. W celu weryfikacji pełnego spożycia, po jego zakończeniu należy pustą
butelkę odwrócić do góry nogami nad głową.
4. Zawodnicy, którzy nie wypiją pełnego piwa muszą pokonać rundę karną o długości ok. 80 metrów. Decyzja
o skierowaniu na rundę karną należy do Organizatora Biegu.
5. Bieg odbędzie się na trasie o nawierzchni trawiastej.
6. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 30 minut. Przez ukończenie biegu rozumie się przebiegnięcie całej
trasy, o długości 1609 metrów, a także wypicie czterech piw, każdego o pojemności 0,33 litra, każdego przed
jedną częścią biegu, równą 400 metrów.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą startować zarówno zawodnicy zrzeszeni w grupach i klubach sportowych jak i niezrzeszeni.
2. Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.
3. Od zawodników wymagane są aktualne badania lekarskie, potwierdzające zdolność do udziału w zawodach
na danym dystansie, z uwzględnieniem spożycia piwa w określonej objętości. Zawodnicy nieposiadający
aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność. Od wszystkich zawodników wymagane jest
wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia, braku przeciwwskazań do udziału w biegu i odpowiedzialności
zawodnika za jego udział. Oświadczenia będą dostępne w Biurze Zawodów.
4. W biegu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Przez osobę pełnoletnią rozumie się osobę, która
najpóźniej na dzień przed datą rozegrania imprezy ukończyła 18 lat.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji
i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i
datę urodzenia. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu innej osobie. Takie zachowanie
może skutkować dyskwalifikacją zawodnika z udziału w biegu, a także zgłoszeniem przez Organizatorów
zaistniałego faktu do odpowiednich służb, w przypadku przekazania pakietu osobie niepełnoletniej.
6. Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 09 sierpnia 2019 roku (piątek), do godziny
24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze
Zawodów, w dniu 17 sierpnia 2019 roku, od godziny 12:00 do godziny 13.30, o ile wcześniej nie zostanie
wyczerpany limit miejsc.
2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie ezgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w Biurze Zawodów) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty
startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenia przez Internet
niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
3. Limit uczestników biegu wynosi 80 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia
zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
I termin: do 31 lipca 2019 r. – 45 złotych
II termin: 01 sierpnia 2019 r. do 09 sierpnia 2019 r. – 50 złotych
III termin: 17 sierpnia 2019 roku - 60 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w
Biurze Zawodów);
Opłatę należy uiścić przelewem na konto Chełmskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Chełmie
69 2030 0045 1110 0000 0236 3820
(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Piwna Mila 2019, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.
(!!!) Osoby korzystające z przekazu pocztowego winny uwzględnić fakt, że przekaz taki może zostać
zaksięgowany na koncie Odbiorcy po kilku dniach od przekazania pieniędzy na poczcie. Warto zabrać ze sobą
do Biura Zawodów dowód nadania.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania ezgłoszenia (jednak nie później niż do 09 sierpnia 2019 roku (piątek) lub gotówką w Biurze Zawodów (17
sierpnia 2019 roku, pomiędzy godziną 12.00 a 13.30). W przypadku wniesienia opłaty w niepełnej wysokości
(np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej)zawodnik jest zobowiązany do
opłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał
swojej wpłaty.
6. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 13:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z
biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nieodebranych pakietów startowych innym
zawodnikom.
7. Decyzja o zwolnieniu zawodnika z opłaty startowej jest podejmowana przez Organizatorów.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach
nie może przejść na inny bieg.
9. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie, jak również udział w
zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby lub bez numeru
startowego).
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- cztery piwa o pojemności 0,33 litra każde, do spożycia w trakcie biegu;
- grawerowany kufel do piwa na mecie ( zamiast medalu- wygląd kufla zostanie podany później)
- piwo i poczęstunek po biegu.
11.Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 17 sierpnia 2019 roku (sobota, w godzinach 12:00 – 13:30).
VI. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zegara elektronicznego.
2. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

VII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i pucharykufle.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w ustalonym limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowe
kufle do piwa.
3. W przypadku nieodebrania nagrody w trakcie dekoracji przez jej zdobywcę, pozostaje ona do jego
dyspozycji przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia zawodów. Niezgłoszenie się po nią w tym terminie
skutkuje przepadnięciem nagrody.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Należy je składać pisemnie, na adres wskazany przez Organizatora.
2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego w widocznym dla
Organizatora miejscu powoduje usunięcie takiej osoby z trasy biegu.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i
nieodwołalne.
6. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.
7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
8. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w
zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego
przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje
wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu
zgłoszeniowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu
zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Biorąc udział w biegu, uczestnicy wyrażają zgodę
na powyższe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one
być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach
oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
12. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania
się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego.
W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

Powyższe nie dotyczy piwa zapewnionego przez Organizatorów, które zostanie umieszczone w oznaczonej
strefie.
13. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
14. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z
Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Organizator nie
będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
15. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki
piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
16. Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
17. Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.
18. Koszty organizacyjne ponosi Organizator.
19. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie z siedzibą
w Pokrówce przy ul. Jarzębinowej 10e (KRS: 0000287574). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy
pod adresem: chelmbiega@gmail.com. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko,
miasto, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa.
Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
- imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, daty urodzenia
na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
- imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych
lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
- adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów
organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który Uczestnik się zapisał.
Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być przetwarzane w celach statystycznych i
archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu).
Dane osobowe uczestników będą ujawniane wolontariuszom uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla
realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na
stronie internetowej biegu.
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod
numerem +48 512899969.

