
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w 
tym Uczestnika i/lub każdego      z jego ubezpieczycieli)  w związku z jakimkolwiek wypadkiem,  stratą,  
szkodą  lub  odniesieniem  obrażeń  (w  tym  śmiercią),  wynikłym  z  obecności  lub  udziału  Uczestnika  w 
zawodach z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
- Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie,   w tym 
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.    o ochronie  
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator  
zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz 
innych  materiałów  pochodzących  lub  związanych  z  uczestnictwem  w  lidze  na  potrzeby  reklamowe, 
promocyjne,  a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych  
oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie 
również, a także swoim agentom,i podmiotom powiązanym,  prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na  
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających  
Uczestników.  Tego rodzaju zdjęcia,  materiały,  wywiady i  nagrania  mogą  być  bezpłatnie  umieszczane na  
wybranych  nośnikach  elektronicznych  w  katalogach  oraz  mediach,  w  tym  w  telewizji,  radiu,  gazetach,  
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, 
promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych             z działalnością prowadzoną  
przez  Organizatora  i  podmiotów z  nim powiązanych.  Jednocześnie  Uczestnik  przyjmuje  do  wiadomości  
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też 
informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane,  
nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w 
niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej 
licencji  na  używanie  wypowiedzi,  informacji,  pomysłów  Uczestnika  w  dowolnym  celu,  bez  obowiązku 
powiadamiania  i  wynagrodzenia  majątkowego  Uczestnika,  a  w  szczególności  w  celu  reklamy 
i promocji.
- Warunkiem uczestnictwa w lidze jest prawidłowe zgłoszenie.
- Szczegółowe postanowienia poszczególnych rzutów ligi zostaną określone w komunikatach, regulaminach 
przed poszczególnymi rzutami.
- Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów.
- W przypadku pogorszenia warunków śniegowych dystanse mogą być zmienione.
- Przed wyjazdem na zawody prosimy o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym 
terminie (876-150-641)
- Termin i miejsce pozostałych rzutów na stronie www.osirgoldap.pl w zakładce  - Gołdapska Liga Narciarska
- Klasyfikowani będą zawodnicy, którzy wezmą udział co najmniej w dwóch rzutach Ligi
- Do ostatecznych wyników nie będzie wliczany najsłabszy rezultat spośród pięciu startów
- W przypadku sprzyjających warunków pogodowych (duża ilość śniegu, mróz) ilość startów może być 
zwiększona przez organizatorów.
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