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

0000 0902 0159 8416 w przeciągu 24 godzin od rejestracji  na  liście  zgłoszeń. W tytule
przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz dystans na  którym się biegnie. W siedzibie OSiR
w Goleniowie na ul. Sportowej 25 w terminie do 7 listopada przyjmowane będą zapisy osobiste.

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.

6. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz
przeniesieniu na inne imprezy Organizatora. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z
Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, zgodnie z rozdz. VI Regulaminu.

7. Prawo bezpłatnego startu w Biegach Open pod warunkiem zgłoszenia się mają: 
a) osoby powyżej 70 roku życia. 
b) osoby zwolnione z wpisowego przez Organizatora.

7. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegów na stronie internetowej
lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora wpisowego.

8. Wpisowe  jest  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  organizacyjnych  biegów  i  nie  jest
równoznaczne z zakupem pakietu startowego.

9. Organizator  zweryfikuje  prawo  do  bezpłatnego  startu  w  biegach  podczas  odbioru  pakietu
startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt.
VII,  ust. 6, obowiązywać będzie wpisowe startowe w wysokości 140,00 zł.

10. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się XXXIV
Goleniowskiej Mili Niepodległości z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

11. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub
innej  instytucji  pośredniczącej  w  płatności,  do  wpisowego  należy  doliczyć  kwotę  równą
wysokości  prowizji.  W przypadku  nie  opłacenia  prowizji  przez  Uczestnika,  rejestracja  nie
będzie możliwa.

12. Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegów lub
organizacje delegujące.

13. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, którego zawartość zostanie podana
za  pośrednictwem strony  internetowej,  nie  później  niż  na  5 (pięć)  dni  przed  rozpoczęciem
biegów.

VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunki ogólne udziału w biegach.

1.1.  Akceptacja  i  zobowiązanie  do  przestrzegania  przepisów  IAAF,  przepisów  PZLA oraz
niniejszego Regulaminu.

1.2.  Udział  w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów
prawnych,  z  pełną  świadomością  niebezpieczeństw  i  ryzyk  wynikających  z  charakteru
imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia, życia oraz świadomości
braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

1.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegów, w tym
na zamieszczanie ich w przekazach  medialnych.

1.4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp.
wizerunku. 

1.5.  Dokonania zgłoszenia i  wpisowego zgodnie z  zasadami zawartymi w punktach VI i  VII
Regulaminu. 

2. Biegi przedszkolaków na 300 m.
2.1.  W biegach przedszkolaków prawo startu mają wyłącznie dzieci z danych roczników, które

wykupią  kartę  startową  w przedszkolach  Gminy  Goleniów lub  w  sekretariacie  Ośrodka
Sportu  i  Rekreacji.  Uczestnicy  biegów  przedszkolaków  na  mecie  oddają  wypełnioną
drukowanymi literami kartę startową. Brak karty startowej na mecie jest równoznaczny z nie
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