
Regulamin biegu
SIEMIANOWICKA PIWNA MILA 08.10.2022

I. Organizator:

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sportowe Siemianowice i Przyjaciele Biegają, 41-100 Siemianowice
Śląskie, ulica Kolejowa 1. REGON 389407243      

II. Termin, miejsce zawodów, dystans

1. Termin zawodów: 8 października 2022 r. (sobota)
2. Miejsce zawodów – Zespół Pałacowo-Parkowy, Pałac Donnersmarcków, ulica Chopina 10, Siemianowice Śląskie
3. Start biegu nastąpi o godzinie 15:00

4. Organizator zastrzega sobie możliwość startu w biegi w grupach około 50 osobowych, jeżeli będzie to konieczne ze
względów organizacyjnych.   Podział  na grupy zostanie dokonany przez organizatora  oraz opublikowany na liście
startowej.  W przypadku podziału na grupy czas będzie mierzony netto.

III. Trasa i dystans:
1. Trasa wyznaczona zostanie na terenie Parku Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
2. Nawierzchnia trasy to w 95% ścieżki betonowe oraz w 5% nawierzchnia gruntowa/leśna

3. Bieg odbędzie się na pętli o długości około 1600 metrów.
4. Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu około 6400 metrów
5. W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4 x 0,25 litra - pierwsze piwo po sygnale

startu  a  kolejne  3  kolejno  po  1,  2  i  3  pętli.  .  Piwo  będzie  nalewane  do  kubków  przez  obsługę  biegu  
w wyznaczonym miejscu, a wystartować na kolejną rundę zawodnik będzie mógł dopiero po wypiciu całości
napoju i odstawieniu kubka.

6. Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora.
7. Strefa z piwem znajdować się będzie na terenie Pałacu Donnersmarcków

IV. Biuro Zawodów, szatnie i depozyt

1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów  odbywać się będzie w Biurze Zawodów,
które będzie się znajdowało na terenie Pałacu Donnersmarcków, przy ulicy Chopina 10 w Siemianowicach Śląskich.   

2. Biuro Zawodów będzie czynne:

• w dniu 07.10.2022 od godziny 17:00 do 19:00

• w dniu 08.10.2022 od godziny 12:00 do 14.30 
3. Organizator zapewni uczestnikom na miejscu zawodów szatnię oraz depozyt, jednocześnie zastrzega, że nie ponosi

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników biegu.

V. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  biegu  będzie  podpisanie  oświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  do
uczestnictwa w biegu, które zawodnik będzie musiał  dostarczyć do biura zawodów w momencie odbioru pakietu
startowego, a które będzie udostępnione przez Organizatora w pliku pdf na stronie wydarzenia.

2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 8 października 2022 roku ukończą 18 lat.
3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 
4. Organizator  rekomenduje  przed  startem  poddanie  się  badaniom  kontrolnym  i  zasięgnięcie  opinii  lekarskiej

dotyczącej możliwości udziału w biegu. 
5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych

osobowych oraz wieku.

VI. Cel imprezy:

1. Celem wydarzenia jest zjednoczenie środowisk biegowych poprzez uczestnictwo w imprezie integracyjnej a także
promocja miasta, jego terenów zielonych (Park Miejski) oraz zabytkowych (Pałac Donnersmarcków). 



VII. Zapisy i opłaty

1. Zapisy na bieg rozpoczną się w piątek 05.08.2022r. około godz.12.00
2. Zgłoszenia odbędą się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.raatiming.pl
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20.09.2022r. lub do osiągnięcia limitu miejsc. W przypadku nie wyczerpania

limitu  miejsc  organizator  zastrzega  sobie  możliwość  uruchomienia  sprzedaży  pakietów  startowych  w  biurze
zawodów.

4. Limit miejsc to 230 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu.
5. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

• od 05.08.2022 do 26.08.2022 -  69 PLN;
• od 27.08.02022 do 20.09.2022 – 79 PLN;
• w biurze zawodów podczas jego pracy w dniach  07.10.2022 oraz 08.10.2022 – 90 PLN (ograniczona liczba

pakietów).
O wysokości opłaty startowej decyduje data zapisu plus 3 dni robocze od dnia zapisu na dokonanie wpłaty.

6. Opłata  startowa za  udział  w biegu  dla  członków  Stowarzyszenia  Sportowego Siemianowice  i  Przyjaciele  Biegają
wynosi 65,00 PLN. do dnia 20.09.2022.

7. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty startowej 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zapisu. Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu
limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrąceniu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie
z taryfą banku.

8. Po prawidłowym zgłoszeniu na liście startowej pojawi się informacja, że start został opłacony.
9. Informujemy, że zawodnicy zgłoszeni, a nie opłaceni będą usuwani z listy startowej po upływie 3 dni roboczych od

dnia rejestracji. 
10. Do  dnia  25.09.2021r.  istnieje  możliwość  przepisania  pakietu  startowego  na  innego  zawodnika.  Za  czynność  tą

Organizator biegu pobierze opłatę w wysokości 20 zł. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia pakietu na
innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezygnującym ze startu.

11. Opłatę startową należy wnosić na konto Stowarzyszenia Sportowego Siemianowice i Przyjaciele Biegają nr rachunku:
20 1090 2008 0000 0001 4855 1645 (Santander Bank)
W  tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

VIII. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje:

1. Numer startowy plus agrafki.

2. Gadżety od sponsorów.
3. Piwo w trakcie biegu. 
4. Posiłek regeneracyjny po zakończonym biegu.

5. Pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia rywalizacji).

IX. Wejście do Pałacu Donnersmarcków

1. Każdy  uczestnik,  na  podstawie  pakietu  startowego,  jeżeli  wyrazi  chęć  będzie  mógł  skorzystać  z  możliwości
zwiedzania  Pałacu  Donnersmarcków  wraz  z  przewodnikiem.  Spacer  taki  zorganizuje  Pałac  Donnersmarcków  po

zakończonej rywalizacji sportowej. 

X. Pomiar czasu:

1. Pomiar  czasu  odbędzie  się  z  pomocą  chipów,  zapewnionych  przez  organizatora.  Zawodnik  ma  obowiązek
zamontowania chipa do buta. 

2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie. W przypadku zagubienia chipa organizator zastrzega
sobie prawo do obciążenia uczestnika kosztem chipa w wysokości 30 zł.

4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.



5. Wyniki wszystkich uczestników będą dostępne na stronie wydarzenia. Zostaną także wydrukowane i umieszczone do
wglądu w Biurze Zawodów po zakończeniu biegu.

6. Zawodnika obowiązuje maksymalny limit czasu w jakim trzeba pokonać  trasę bieg, jest to 60 minut. Po tym czasie
Organizator  może  nakazać  zawodnikowi  opuszczenie  trasy  biegu  co  będzie  skutkowało  dyskwalifikacją.

XI. Klasyfikacja:

1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
b) OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)

2. Laureaci  otrzymają puchar/statuetkę oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

3. Dodatkowo spośród uczestników, którzy zdecydują się wystartować w zawodach w przebraniu w stylu nawiązującym
do Święta  Piwa Organizator  wybierze  dwa najciekawsze  przebrania  –  jedno przebranie  wśród kobiet  oraz jedno
wśród  mężczyzn.  Zwycięscy  zostaną  uhonorowani  nagrodą  niespodzianką.  W  tym  celu  w  dniu  zawodów,  przed

rozpoczęciem  biegu   Organizator  powoła komisję  składającą się  z  czterech  osób:  dwóch osób  wybranych  przez
Organizatora  spośród  kibiców,  jednej  osoby  wybranej  przez  Organizatora  spośród  osób  reprezentujących  Pałac
Donnersmarcków  oraz  1  osoby  reprezentującej  Organizatora.  Komisja  będzie  obserwowała  uczestników  i  po

zakończonym biegu podejmie decyzję na podstawie głosowania.

XII. Środki bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19

1. W  związku  z  panującą  w  kraju  sytuacją  epidemiologiczną  Organizator  zobowiązuje  się  do  przygotowania  

i  przeprowadzenia  zawodów,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  dniu  ich  przeprowadzenia  obostrzeniami  
i ograniczeniami wynikającymi z wyżej wymienionej sytuacji.

2. Organizator  ma  prawo  wprowadzić  dodatkowe  wymogi  dotyczące  udziału  w  zawodach  jak  i  zmienić  jego

przebieg,  liczebność  ewentualnych  grup  startowych  oraz  inne  istotne  elementy  zawodów  uwzględniając
aktualną  sytuację  epidemiologiczną  w  kraju  oraz  dostosowując  przepisy  niniejszego  regulaminu  do
obowiązujących na dzień organizacji biegu uregulowań i obostrzeń w tym zakresie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie
wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

4. W razie wprowadzenia przez Organizatora zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Uczestnicy

zostaną  poinformowani  o  ich  wprowadzeniu  najpóźniej  przed  startem  biegu.  Organizator  dołoży  wszelkich
starań, aby komunikaty dotyczące obostrzeń zostały wysłane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  bezwzględnego  przestrzegania  wymogów  sanitarnych  oraz ograniczeń

wynikających  z  przepisów  obowiązujących  na  dzień  biegu,  postanowień  regulaminu  oraz  komunikatów
Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestnika obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby

medyczne jeżeli będą tego wymagały obowiązujące na dzień biegu przepisy i obostrzenia. W razie stwierdzenia
złego stanu zdrowia uczestnika, Organizator uprawniony będzie do niedopuszczenia go do udziału w biegu.

7. W  przypadku,  gdy  w  związku  z  obowiązującymi  w  dniu  zawodów  przepisami  i  obostrzeniami  dotyczącymi

sytuacji epidemiologicznej w kraju organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony
do zmiany terminu bądź jego odwołania.

8. Każdy  z  zawodników  zobowiązany  jest  do posiadania  i  stosowania  maseczki  ochronnej  zgodnie  z  aktualnie

obowiązującymi przepisami i obostrzeniami.

XIII. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 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.

2. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.



4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt
obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
6. Bieg odbędzie  się  bez względu na warunki  atmosferyczne.  W skrajnych przypadkach organizator  zastrzega sobie

prawo do zmiany godziny i/lub terminu przeprowadzenia zawodów lub ich odwołania.

7. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Siemianowicka Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie tym samym zobowiązując się  

do poinformowania o tych zmianach uczestników biegu.

XIV. Dane osobowe, wizerunek uczestnika

1. Zapisy  na  zawody  są  dokonywane  za  pośrednictwem  portalu  www.raa	ming.pl Administratorem  danych
osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie, jest

firma Raa	ming.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w biegu.

2. Raa	ming.pl udostępnia  dane  zarejestrowanych  uczestników  Organizatorowi  na  potrzeby  przeprowadzenia
zawodów.

3. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Raa	ming.pl i będzie
przetwarzał  udostępnione  dane  osobowe  samodzielnie  lub  we  współpracy  z  innymi  podmiotami  wyłącznie  
w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu Siemianowicka Piwna Mila.

4. Inne  podmioty,  które  na  zlecenie  Organizatora  będą  przetwarzały  dane  osobowe  uczestników  w  zakresie
powierzonych im czynności  przy  organizacji  biegu  Siemianowicka  Piwna Mila,  zapewniają  przetwarzanie  danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5. Dane  osobowe  udostępnione  Organizatorowi  biegu  Siemianowicka  Piwna  Mila  będą  przetwarzane  przez
Organizatora  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)

Rozporządzenia 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  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu Przeprowadzenia biegu Siemianowicka Piwna Mila: rejestracji uczestników,

odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na
mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko,

miejscowość,  kraj,  płeć,  klub,  wizerunek)  na  czas  trwania  zawodów,  na  stronie  internetowej  Organizatora,
prezentacji  wyników (w zakresie:  imię,  nazwisko,  miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek,  na
stronie internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio

po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
6. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  możliwość  ich  poprawiania  lub

żądania  ich  usunięcia,  a  także  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia  ich  przetwarzania,  przeniesienia  danych  osobowych  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania 
z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów  niezbędne może

okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Raatiming.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już
zgodę  lub  zgody  w  każdym  momencie  poprzez  przesłanie  wiadomości  email  na  adres
siemianowicebiegaja@gmail.com  lub  listu  do  Organizatora.  Z  uwagi  na  organizację  procesu  zapisów  niezbędne

może  okazać  się  również  bezpośrednie  skontaktowanie  się  uczestnika  z  www.raa	ming.pl Cofnięcie  przez
uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnik  wyraża zgodę  na przesyłanie przez Organizatora  na adres  mailowy  informacji,  w celu  zaktualizowania

danych  takich  jak:  szczegółowy  harmonogram  imprezy,  godziny  funkcjonowania  biura  zawodów,  godziny  startu

biegu,  trasy  biegu,  informacji  o  zawartości  pakietu  startowego,  informacji  o  sponsorach  
i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans,

informacja  o  dokonaniu/niedokonaniu  opłaty  startowej)  na  liście  zapisanych,  która  opublikowana  będzie  na
ogólnodostępnych stronach internetowych.



9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans,
informacja  o  dokonaniu  opłaty  startowej)  na  liście  startowej,  która  opublikowana  będzie  na  ogólnodostępnych

stronach internetowych w celu organizacji biegu Siemianowicka Piwna Mila.
10. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans)

na  liście  zapisanych,  która  będzie  ogólnodostępna  w  Biurze  Zawodów  w  celu  odebrania  przez  zawodników

przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
11. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  wypowiedzenie  przez  spikera  jego  imienia,  nazwiska,  miejscowości  i  nazwy  klubu

podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

12. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  jego  wizerunku  w  celu  zamieszczenia  fotorelacji  
z Siemianowicka Piwna Mila w mediach społecznościowych Organizatora.

13.  Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych,  co oznacza,  że uczestnik  nie  musi wyrażać zgody na przetwarzanie

danych  w każdym  wskazanym  powyżej  celu.  Jeżeli  jednak  uczestnik  nie  wyrazi  zgody  na przetwarzanie  swoich
danych  osobowych  w  celach  wskazanych  powyżej  niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  zawodów,
uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.

14. Organizator  informuje,  że  podczas  zawodów  mogą  być  wykonywane  zdjęcia  i  filmy  przez  jednego  lub  więcej
fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może
zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w Internecie, w prasie lub w TV zgodnie

z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegu Siemianowicka Piwna Mila.
15. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


