REGULAMIN ZAWODÓW
BIEG PIWNY
§1
1.

Organizatorem imprezy biegowej pt. „Bieg Piwny”, (dalej także: Zawody, Bieg, Bieg
Piwny) jest Expo Mazury S.A. (dalej także: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100)
przy ul. Grunwaldzkiej 55, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 513712, NIP 8392767573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł.

2.

Zawody organizowane są w ramach wydarzenia o nazwie „Browariada” odbywającego się
w dniach 19 - 20.08.2017 r. w Expo Mazury Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjnym
Warmii i Mazur (dalej: Expo Mazury) w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55.

3.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Zawodach,
zasady wyłonienia zwycięzców (laureatów) oraz zakres odpowiedzialności Organizatora.

4.

Celem Zawodów jest promocja polskich browarów regionalnych, szerzenie kultury
piwnej, propagowanie aktywności ruchowej.

5.

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ul.
Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie w hali nr 2 i czynne:

6.

1)

w dniu 19.08.2017 r. od godz. 13:00 do godz. 19:00,

2)

w dniu 20.08.2017 r. od godz. 12:00 do godz. 13:00.

Partnerami Biegu Piwnego są: J-Sound, Eko Polar, Hotel Andres, OSI.
§2
Termin i Miejsce rozegrania Zawodów

1.

Zawody odbędą się w dniu 20.08.2017 r. o godzinie 14:00

2.

Zawody odbędą się na terenie siedziby Organizatora.
§ 3 Zawody

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety.
Zawody rozegrane będą na trasie oznaczonej i zabezpieczonej przez Organizatora o
kształcie pętli (250 m) na terenie parkingu (obszar zamknięty, nawierzchnia - 100% kostka
granitowa) Expo Mazury Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w
Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55.
Zawody będą polegały na jak najszybszym przebiegnięciu przez Uczestników dystansu
1.000 m (4 pętle) oraz wypiciu 4 piw ( o poj. 250 ml każde): pierwsze piwo po starcie oraz
kolejnych 3 po przebiegnięciu każdej pętli.
Spożywanie piwa podczas Biegu będzie się odbywało tylko w strefie wyznaczonej przez
Organizatora.
Start Zawodników pierwszej kategorii nastąpi o godzinie 14.00. Start drugiej kategorii
Zawodników nastąpi po ukończeniu pierwszego biegu.
W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do
podzielenia Zawodników na kilka grup i zorganizowania Zawodów w postaci oddzielnych
biegów dla każdej z grup.

§4
Warunki uczestnictwa w Zawodach
1.

W Zawodach mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w dniu ich rozgrywania ukończyły
18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnią pozostałe warunki
określone w niniejszym Regulaminie.

2.

Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Zawodach, po
łącznym spełnieniu następujących warunków:

3.

4.

1)

zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu,

2)

dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Zawodów, w trybie i terminie przewidzianym
niniejszym Regulaminem,

Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do Biegu jest także złożenie przed rozegraniem
Zawodów w Biurze Zawodów własnoręcznie podpisanych oświadczeń, których wzory
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. Wzory oświadczeń będą dostępne w
Biurze Zawodów. Oświadczenie można także pobrać w pliku pdf pod adresem:
http://browariada.pl/bieg-piwny.
Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba
staje się uczestnikiem Zawodów (dalej również: „Zawodnik” lub „Uczestnik”).

5.

Zgłoszenie do Zawodów jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Zawodów, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów, lub
źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Zawodów.

6.

Podczas odbioru numeru startowego, o którym mowa w § 5 ust. 7 Zawodnicy muszą
posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

7.

Organizator ma prawo odmówić udziału w Zawodach Uczestnikowi, jeżeli stwierdzi, że
jest on w stanie wskazującym na znaczne spożycie alkoholu lub pod wpływem środków
odurzających.

8.

Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Zawodach i tylko w jednej
kategorii: mężczyźni lub kobiety.

9.

W Zawodach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo,
przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym
z pracownikami Organizatora.

10.

Zawodnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie strój sportowy i odpowiednie
obuwie dopasowane do nawierzchni trasy biegu.
§5
Zgłoszenie się do Zawodów

1.

Aby wziąć udział w Zawodach każdy Uczestnik musi wypełnić i złożyć formularz
zgłoszeniowy zawierający podstawowe dane o Uczestniku, takie jak:
a)

imię i nazwisko Uczestnika,

b)

adres zamieszkania,

c)

numer telefonu komórkowego,

d)

pesel

e)

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Zawodów i braku przeciwskazań do
udziału w Zawodach stanowiące załącznik numer 1 do Regulaminu;

f)

oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez Expo Mazury
S.A. stanowiące załącznik numer 2 do Regulaminu;

2.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://browariada.pl/bieg-piwny lub
w Biurze Zawodów.

3.

Zgłoszenia do Zawodów można dokonać w Biurze Zawodów najpóźniej do dnia
20.08.2017r. do godz. 13.00 i do wyczerpania limitu 100 miejsc dla każdej kategorii.

4.

Z zastrzeżeniem ust. 6 zgłoszenia do Zawodów można dokonać także drogą elektroniczną,
za pośrednictwem strony internetowej http://browariada.pl/bieg-piwny w terminie do
19.08.2017 do godziny 23:59 i do wyczerpania limitu 100 miejsc dla każdej kategorii.

5.

Zgłoszenia dokonane po dacie wskazanej powyżej lub wyczerpaniu limitu 100 miejsc będą
odrzucane.

6.

Organizator wymaga, aby oświadczenia Zawodników, o których mowa w ust. 1 były
podpisane odręcznie i złożone w Biurze Zawodów najpóźniej do 20.08.2017 r. do godz.
13.00.

7.

Liczba Zawodników zakwalifikowanych do Zawodów jest ograniczona do 100 w każdej
kategorii.

8.

Każdy Zawodnik zgłoszony do Biegu otrzymuje od Organizatora w pakiecie startowym:
numer startowy oraz cztery agrafki.

9.

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 przed terminem rozpoczęcia Zawodów.
§6
Pozostałe zasady

1.

Zawodnik, który zgłosił się do Zawodów w sposób określony w § 5 obowiązany jest stawić
się w miejscu rozegrania Zawodów na co najmniej 40 minut przez Startem.

2.

Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
§7
Wybór zwycięzców

1.

Zawody będą oceniane przez sędziego głównego i sędziów pomocniczych powołanych
przez Organizatora, którzy będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem Zawodów i
dokonywać pomiarów czasu.

2.

Zwycięzcy Zawodów zostaną wyłonieni na podstawie czasu jaki uzyskają przebiegając
wyznaczony dystans.
§8
Nagrody

1.

Spośród Zawodników, którzy ukończyli Bieg w danej kategorii Organizator wyłoni po 3
osoby, które pokonały wyznaczony dystans w najkrótszym czasie (uzyskali najlepszy czas).

2.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w danej kategorii otrzymają nagrody:
1)

I miejsce kategoria kobiety : Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.

II miejsce kategoria kobiety: Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.
III miejsce kategoria kobiety: Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.
2)

I miejsce kategoria mężczyźni: Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.
II miejsce kategoria mężczyźni: Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.
III miejsce kategoria mężczyźni: Nagroda rzeczowa o wartości poniżej 760 zł.

3.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 20 sierpnia 2017 r. na terenie Expo Mazury Ostróda
Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 55 po
zakończeniu Zawodów.

4.

Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w dniu rozgrywania Zawodów, w miejscu
wskazanym podczas ogłoszenia wyników.

5.

Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

6.

Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych
danych, lub nieodebranie Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody.

7.

W przypadku nagród rzeczowych, w stosunku do których Organizator będzie płatnikiem
podatku, tj. zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi
skarbowemu podatku dochodowego od przyznanych w ust. 2 nagród, Organizator przyzna
zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % nagrody głównej, która nie
będzie podlegać wypłacie na rzecz zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona (potrącona)
przez Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.
§9
Przetwarzanie danych osobowych

1.

Biorąc udział w Zawodach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez
Organizatora.

2.

Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest EXPO MAZURY S.A. z
siedzibą w Ostródzie.

3.

Dane osobowe zbierane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4.

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, Pesel, adres
zamieszkania, numer telefonu komórkowego i adres e-mail.

5.

Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników
Zawodów oraz przekazania zwycięzcy nagrody, chyba że Uczestnik wyrazi odrębną
pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

6.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania staranności przy
zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych uczestników Zawodów
oraz przestrzegania zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania.

§ 10
Reklamacje
1.

Reklamacje związane z Zawodami będą przyjmowane przez Organizatora w formie
pisemnej, na adres ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, z dopiskiem „Bieg Piwny Reklamacja” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Zawodów.

2.

Wszelkie reklamacje zawierać powinny imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje
data stempla pocztowego.

5.

Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania.

6.

Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.

Decyzja Organizatora co do sposobu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 11
Zasady bezpieczeństwa

1.

Każdy Uczestnik bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność.

2.

Każdy Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma
żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w Zawodach.

3.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia
wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć Uczestników
wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników
wyścigu wobec osób trzecich.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w czasie wyścigu z winy
Uczestnika.

6.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub
wobec Organizatora.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki w czasie
zawodów spowodowane z winy Uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki w czasie
zawodów spowodowane z winy Uczestnika, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

8.

Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w
Zawodach.

9.

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas Zawodów.

10.

Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Warunkiem odbycia się Zawodów jest udział co najmniej 10 Uczestników w danej
kategorii.

2.

Koszty organizacji Zawodów pokrywa Organizator.

3.

Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion i nazwisk, nazw miejscowości w
których mają miejsce zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Zawodami,
w szczególności na stronach internetowych Organizatora.

4.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Zawodach jest równoznaczny z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek
programem lub dokumentem przedstawiającym Zawody, na wszystkich polach
eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa polskiego.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zawodów bez podania przyczyny.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów.

8.

Organizator nie zapewnia Zawodnikom strojów, obuwia, natrysków, szatni ani depozytu.

9.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, które będą panować w dniu
Zawodów.

10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU ZAWODÓW
Ja niżej podpisany/a ......................................................................
Zamieszkały/a...............................................................................
Nr PESEL .......................... legitymujący/a się dowodem osobistym seria......nr.............
wydanym przez ............................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zawodów Bieg Piwny organizowanych przez
Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie oraz że akceptuję jego treść.
Nadto oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do startu w Biegu Piwnym w dniu
20.08.2017 r.
Informuję, że startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko.
Przyjmuję do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za
sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów
fizycznych (w tym śmierć).

……………………………….
Data i Podpis

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a ......................................................................
Zamieszkały/a...............................................................................
Nr PESEL ..................legitymujący/a się dowodem osobistym seria......nr.............
wydanym przez ............................................................................
W związku z przystąpieniem do Zawodów Bieg Piwnych organizowanych przez Expo Mazury S.A.
w dniu 20.08.2017 r. w Ostródzie oświadczam, że:
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie,
wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas zawodów pt. „BIEG
PIWNY” na każdym polu eksploatacji wymienionym w ww. ustawie bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim
wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na każdej stronie internetowej
Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., do celów związanych z Zawodami. Wyrażam zgodę aby
moje dane (imię i nazwisko) pojawiły się na liście zawodników i laureatów publikowanej w
Internecie, mediach.
……………………………….
Data i Podpis

