Regulamin:
1. Cel




pozyskanie środków na leczenie Dawida Miernika
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Jastrzębiu-Zdroju
Zjednoczenie środowisk biegowych, piłkarskich poprzez uczestnictwo w
imprezie integracyjnej.
2. Organizator:
 Stowarzyszenie Samorządne Jastrzębie
Ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 6332235067
KRS 0000596913
 Fundacja Familia
Ul. Harcerska 14
NIP 6332236842
KRS: 0000674676
 Klub Sportowy GKS 1962 JASTRZĘBIE
Ul. Harcerska 14 b
KRS: 0000379287
NIP: 633 221 99 67
3. TERMIN, MIEJSCE IMPREZY:
 Impreza odbędzie się 16 czerwca 2018 roku.
 Miejsce startu: Jar Południowy, ul. Wielkopolska, obok sceny
 Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie Jaru Południowego
 Start biegu głównego: od godz. 12.30 (serie po 30 osób).

Długość trasy: ok 1609 m (4 okrążenia po ok. 402 m).
4. Uczestnictwo i charakterystyka biegu:
 W ramach charytatywnej imprezy integracyjnej odbędzie się bieg na dystansie
jednej mili (1609 m).
 Elektroniczny pomiar czasu z chipem.
 W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które w dniu 16.06.2018 r. mają
ukończone 18 lat.
 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 postawionego na czas biegu.
 Uczestnicy mogą pić podczas imprezy także inny napój bezalkoholowy
 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.
Ustala się limit czasu każdej serii na 30 minut. Po upłynięciu czasu zawodnik
zobowiązany jest do opuszczenia trasy.
Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez
organizatora.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator nie ubezpiecza zawodników w czasie trwania zawodów.
Zawodnicy biegną całkowicie na własną odpowiedzialność. Potencjalne urazy
czy szkody wynikłe z udziału w zawodach nie będą powodem żadnych
roszczeń wobec organizatora imprezy.
Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania
oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze
startem w biegu oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim
możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym
zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
Warunkiem udziału w każdej imprezie jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu,
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych
oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów,
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego
wizerunku w następujących formach:  Utrwalanie i zwielokrotnienie
jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,  Wprowadzenie
do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  Zwielokrotnianie zapisu
utrwalonego wizerunku,  Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,  Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach,  Emisja w przekazach telewizyjnych i
radiowych,  Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć
z trasy biegów. 7. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym
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partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres
udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów biegów
dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.
 Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją biegu ,
ale zgodę taką w każdej chwili uczestnik może także cofnąć
 Limit zawodników to 300 osób.
OPŁATY
 Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości
zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej
 Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju
biegu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania
płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
30 zł do 25 maja
40 zł do 06 czerwca
50 zł do 16 czerwca
Opłata startowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych do
zorganizowania i przeprowadzenia biegu. Pozostała część opłaty startowej zostaje
przeznaczona na zbiórkę na leczenie Dawida Miernika organizowaną przez Fundację
Familia.
PROGRAM IMPREZY:
 8:30 – 10:30 biuro zawodów – numerki startowe wydawane są do 15 minut przed
każdym biegiem
 10:30 bieg dla dzieci –LEONOWA MILA – osobny regulamin
 12:30 BIEG GŁÓWNY w seriach po 30 osób
 15:30 – rozdanie nagród, ogłoszenie zwycięzców
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
NAGRODY I KLASYFIKACJE:
 Za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych klasyfikacjach kobiet i mężczyzn,
przewidziane są nagrody.
 Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
Mężczyźni:
- Piwoszek (biegacze mający 18 – 29 lat)
- Chmielny Pan(biegacze mający 30 – 49 lat)
- Piwosz Senior (biegacze mający 50 + lat) Kobiety:
- Piwna Księżniczka (biegaczki mające 18-29 lat)
- Piwna Dama ( biegaczki mające 30-49 lat)
- Piwna Królowa (biegaczki mające 50+ lat)

