
Regulamin XXXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości 
i Biegu GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

VI. ZGŁOSZENIA
1. Do biegów przedszkolaków  zgłoszenie następuje poprzez wykupienie karty startowej. Karty

startowe będą do nabycia w przedszkolach Gminy Goleniów w terminie od 5 do 30 października
do godz.  12.00.  W sekretariacie  OSiR karty  startowe  do nabycia  od  5  października  do  10
listopada lub do wyczerpania limitu kart.  W biegach przedszkolaków obowiązuje limit 1000
kart. W biegach przedszkolaków nie ma zgłoszeń elektronicznych.

2. Do  biegów  dziecięcych  i młodzieżowych  zgłoszenie elektroniczne w terminie od 1 kwietnia
do   7  listopada poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronach  internetowych:
www.osir.goleniow.pl (wejście przez logo Mili Goleniowskiej) oraz  www.maratonypolskie.pl  .  
Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i
dokonania wpisowego. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie wpisowego warunkują wpisanie na
listę  startową.  Prosimy  przy  zgłoszeniu  o  podanie  e-maila,   adresu  zwrotnego,  na  który
prześlemy  informację  potwierdzającą  przyjęcie  zgłoszenia.  W biegach  dzieci  i  młodzieży
obowiązuje  limit  1500 miejsc. Dnia  10  listopada  do  godz.  16.00  na  stronie  organizatora
(www.osir.goleniow.pl)  zamieszczona  zostanie  lista  startowa  zawodników,  którzy  spełnili
wymogi elektronicznej rejestracji.

3. Zgłoszenia do biegów Open  na Milę, młodzieży z roczników 2003-2004 i 2005-2006  oraz
Gaz - System S.A. na 10 km
3.1. elektronicznie: przyjmowane są od 1 kwietnia  do 7 listopada 2022 roku do godz. 24.00,

wyłącznie  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronach  internetowych:
www.osir.goleniow.pl (wejście  przez  logo  Mili  Goleniowskiej)  oraz
www.maratonypolskie.pl  .   Wszyscy  rejestrujący  się  w  ten   sposób  mają  obowiązek
dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty wpisowej. Elektroniczne zgłoszenie
i  dokonanie  opłaty  wpisowej  warunkują  wpisanie  na  listę  startową.  Prosimy  przy
zgłoszeniu  o  podanie  e-maila,   adresu  zwrotnego  na  który  prześlemy  informację
potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. 

Zawodnicy  zobowiązani  są  do  uiszczenia  opłaty wpisowej  niezwłocznie  przy
dokonywaniu rejestracji elektronicznej. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i
godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze
Zawodów. Zawodnicy, który nie uiszczą wpisowego w terminie nie  znajdą się na liście
zgłoszeń.  Dnia  10  listopada  do  godz.  16.00  na  stronie  organizatora
(www.osir.goleniow.pl) zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi
elektronicznej rejestracji.

3.2. osobiste:  w sekretariacie OSiR od poniedziałku do piątku w terminie od 1  kwietnia do 7
listopada w godz. od 8.00 do 15.00.

Dokonanie  rejestracji  i  wniesienie  wpisowego  w  terminie  do  30  września  2022  r.
warunkuje otrzymanie koszulki w deklarowanym rozmiarze. 

VII. WPISOWE DO BIEGÓW
1. Biegi przedszkolaków na 300 m, dzieci na 600 m i młodzieży na Milę roczniki 2007- 2008 –

10 zł.
2. Biegi młodzieżowe na Milę roczniki 2003-2004 i 2005-2006 (zgłoszenia zgodnie z pkt. VI.3.)

w terminie do  31.X  do godz. 24.00                 -        60 zł
     w terminie 1. XI -  7. XI   do godz. 24. 00        -        120 zł
3. Biegi Open na Milę i Bieg Gaz-System S.A.  na 10 km 
        w terminie do 31.  VIII  do godz. 24.00 - 70 zł
        w terminie 1. IX – 31. X  do godz. 24.00 - 90 zł
        w terminie 1 XI -  7. XI   do godz. 24. 00        -140 zł
4. W wyjątkowych sytuacjach przelewu opłaty wpisowej można dokonać na konto 09 1020 4812
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