
 

 
 

 
 
 

II Tyska Piwna Mila 
R E G U L A M I N 

 
 
 

I. CEL IMPREZY: 
Zjednoczenie środowisk biegowych poprzez uczestnictwo w imprezie integracyjnej. 
 

II. ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach 
ul. Sikorek 2, 
43-100 Tychy 
e-mail spla@spla.com.pl 
NIP: 646-288-98-09 KRS 0000359679 
Szymon Wdowiak tel. 883 902 490 sz.wdowiak@gmail.com 
Michał Fidor tel. 603 287 449 michal@spla.com.pl 
 

III. TERMIN, MIEJSCE IMPREZY: 
1. Impreza odbędzie się 23 czerwca 2018 roku. 
2. W ramach imprezy integracyjnej odbędzie się bieg na dystansie jednej mili (1609 m). 
3. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie baru „Dzika Plaża” przy Jeziorze 
Paprocany, ul. Nad Jeziorem w Tychach. 
4. Start biegu głównego: od godz. 11.00 (serie po 30 osób). 
5. Długość trasy: 1609 m (4 okrążenia po ok. 402 m). 
6. Charakterystyka trasy: Trasa płaska-trailowa, nawierzchnia: ścieżki gruntowe, żwir, trawa, piasek. 
7. Elektroniczny pomiar czasu. 

 
IV. UCZESTNICTWO I CHARAKTERYSTYKA BIEGU 

1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które w dniu 23.06.2018 r. mają ukończone 18 lat. 
2. Bieg rozgrywany jest na pętli (ok. 400 m) oznaczonej i zabezpieczonej przez organizatora. Bieg 
polega na pokonaniu dystansu 1 mili (1609 m), oraz wypiciu 4 piw (330 ml): pierwszego po starcie 
sędziego oraz kolejnych 3 po każdej pętli. Strefa spożywania piwa będzie znajdowała się na terenie 
ogródka piwnego baru „Dzika Plaża”. Bieg rozgrywany będzie w seriach po 30 osób. Każdy uczestnik 
musi sam otworzyć piwo, a wystartować na kolejną rundę może dopiero po wypiciu całości napoju. 
Klasyfikacje sporządzone będą na podstawie uzyskanych czasów poszczególnych uczestników we 
wszystkich seriach. 
3. Ustala się limit czasu każdej serii na 20 minut. Po upłynięciu czasu zawodnik zobowiązany jest do 
opuszczenia trasy.  
4. Uczestnicy biegu dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań 
zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność. 
5. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 
uczestnictwem w biegu. 
 
 



 

 
 
6. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii 
lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu. 
7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego 
regulaminu. 
8. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona do dnia 31.05.2018 r. wynosi : 
Pakiet Piwna Mila - 55,00 zł. 
Pakiet Piwna Mila z koszulką - 75,00 zł 
9. Opłaty przyjmowane będą drogą online, dostępną przy rejestracji na stronie: 
http://spla.com.pl/zapisz/  
10. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej. 
11. Ustala się limit startujących na 300 osób (organizator dysponuje dodatkowo 30 pakietami dla 
zaproszonych gości). 
12. Dopuszcza się przepisanie pakietu startowego maksymalnie do dnia 17 czerwca na inną osobę 
pod warunkiem posiadania podpisanego oświadczenia od osoby odstępującej pakiet, oraz wniesienia 
opłaty 10,00 zł za obsługę.  
13. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 

V. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się 
na stronie internetowej: http://spla.com.pl/zapisz/  do dnia 31.05.2018 r, lub do wyczerpania limitu 
zgłoszeń. 
2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów w godzinach 9.00 – 
10.30. 
3. Każdy uczestnik biegu, który dokona opłaty startowej do dnia 31.05.2018 r., otrzyma pakiet 
startowy. 
 

VI. PAKIET STARTOWY 
W ramach pakietu uczestnik otrzymuje: 
- profesjonalny pomiar czasu, 
- obsługę wyniku online, 
- ciepły posiłek po zawodach, 
- 4 piwa 330ml do wypicia podczas zawodów, 
- gadżet biegowy, 
- pamiątkowy medal (dla osób, które ukończą bieg). 
Dodatkowo w pakiecie z koszulką : 
- koszulka techniczna (bokserka) z logiem biegu. 
 

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE 
1. Za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn, przewidziane są nagrody. 
2. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
Mężczyźni: 
- Podpiwek Szlachetny (biegacze mający 18 – 34 lat) 
- Degustator Wyborny (biegacze mający 35 – 49 lat) 
- Piwosz Królewski (biegacze mający 50 + lat) 
Kobiety: 
- Chmielna Księżniczka (biegaczki mające 18-39 lat) 
- Piwna Dama (biegaczki mające 40+ lat) 
 
 
 

http://spla.com.pl/zapisz/
http://spla.com.pl/zapisz/


 

VII. PROGRAM IMPREZY 
9.00-10.30 Biuro biegu, 
11.00 - Bieg Główny w seriach po 30 osób, 
14.00 - Poczęstunek, rozdanie nagród i zakończenie. 
 

VIII. POSTANOWEINA 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. 
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 terenu imprezy lub do jej odwołania. 
6. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do regulaminu, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
 

/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 
 

Nazwisko  ………………………………………………… Imię…………………………………………………………… 
Data urodzenia  ………………………………………………… Adres mailowy/tel………………………………………………………… 
Miasto/KLUB  ………………………………………………… 

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach i że nie mam żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do startu w biegu - II TYSKA PIWNA MILA w dniu 23 czerwca 2018 r. oraz przyjmuję postanowienia 
regulaminu. Jednocześnie informuję, iż startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym 
ryzyko. Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne 
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci). 
Zapoznałem się z regulaminem zawodów i przyjmuję oraz akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami poniżej. 

 
data .......................    czytelny podpis ............................................... 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
  

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki z 
siedzibą w Tychach (dalej: „SPLA”), wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń prowadzanego przez Sąd Rejonowy 
Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000359679, swoich danych osobowych w postaci: 
 
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru 
telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach „II Tyska Piwna Mila”, które odbędą się w dniu 23 czerwca 2018 r. 
b) imienia, nazwiska oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 
w związku z uczestnictwem w zawodach „II Tyska Piwna Mila” 
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez SPLA informacji dotyczących zawodów „II Tyska 
Piwna Mila” 
 
Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, że: 
1.Administratorem jego danych osobowych jest  Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach 

(43-100), ul. Sikorek 2. 
2.     Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 
jest uzasadnione celem organizacji zawodów „II Tyska Piwna Mila”. 
3.     Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów „II Tyska Piwna Mila”. 
4.     Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze 
współorganizacją zawodów. 
5.     Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących 
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy 
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Stowarzyszenie 
Promocji Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Sikorek 2. 
6.     Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku. 
7.     Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 
zawodach. 

8.     Uczestnik jest uprawniony/uprawniona 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. 
9.     Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich 
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
10.  Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  
-- 


