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i Biegu GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

3.5. 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,

3.6.  zamieszczanie  i  publikowanie  w  prasie,  na  stronach  internetowych,  plakatach  i
bilbordach,

3.7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
3.8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach w postaci zdjęć z trasy biegów. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas  biegu  wszyscy  zawodnicy  muszą  mieć  numery  startowe  przymocowane  do

przedniej  części  koszulek  startowych.  Zasłanianie  numeru  startowego  w  części  lub  w
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przekazywanie  swojego  numeru   startowego  innej  osobie  spowoduje  dyskwalifikację
zawodnika.

3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie uczestnicy biegów, obsługa biegów oraz osoby i
pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Przebywanie na trasie XXXIV Goleniowskiej
Mili  Niepodległości  bez  ważnego  numeru  startowego  jest  niedozwolone.  Osoby  bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności
zabrania  się  poruszania  po  trasie  biegu  na  rowerach,  rolkach,  deskorolkach  i  innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z
kijków typu nordic walking. 

4. Nieoficjalne wyniki klasyfikacji generalnej zostaną podane niezwłocznie. Oficjalne wyniki i
dodatkowe klasyfikacje biegów zostaną podane na stronie organizatora biegów w ciągu 24
godzin od zakończenia biegów.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 11 listopada  2022 r.  do
godz. 18.00 na adres mailowy  osir@osir  .goleniów.pl       Protesty będą rozpatrzone w trybie
pilnym. 

6. Depozyty: zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie znajdującym się
w  przebieralniach,  gdzie  otrzymają  worek,  który  należy  oznaczyć  numerem  z  pakietu
startowego. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku
zgubienia  przez  zawodnika  numeru,  Organizator  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za
pobranie  worka  przez  inną  osobę.  Uwaga:  zabrania  się  pozostawiania  w  depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Przed  biegiem  zawodnicy  będą  mieli  możliwość  skorzystania  z  przebieralni.  Po  biegu
zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i natrysków znajdujących się
na hali sportowej OSiR przy ul. C. K. Norwida 1.

8. XXXIV Goleniowska  Mila  Niepodległości  jest  imprezą  ubezpieczoną  na  zasadach
ogólnych.  Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji  lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy
wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegach Open oraz charakter trasy,
organizator  wprowadza  limit  liczby  uczestników  biegów  oraz  dopuszcza  wcześniejsze
zakończenie  przyjmowania  zgłoszeń.  Limit  uczestników  w  biegach:  w  biegach
przedszkolaków – 1000 zawodników, w biegach dzieci i młodzieży – 1500 zawodników,
Mila Open - 250 zawodników, Bieg Gaz-System S.A. na 10 km - 1200 zawodników. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.

11. Zgłoszenie do biegów i uiszczenie wpisowego jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem
zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów Regulaminu.
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