REGULAMIN
IV SKARSZEWSKIEGO ZLOTU MORSÓW
16 luty 2020

I. Nazwa imprezy :
IV Skarszewski Zlot Morsów

II. Cel imprezy:
1. Popularyzacja morsowania jako zdrowego trybu życia.
2. Promocja Gminny Skarszewy oraz OTW Borówno Wlk.
3. Integracja środowiska „morsów”.

III.Organizator:
1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach.
2. Morsy Skarszewy.
3. The North Event

IV. Termin i miejsce imprezy:
1. Zlot odbędzie się 16 lutego w Skarszewach na terenie Ośrodka Turystyczno –
Wypoczynkowego Borówno Wielkie. Oficjalne otwarcie o godzinie 12:00
2. Biuro Zlotu będzie znajdować się na terenie OTW Borówno Wielkie.
3. Wspólna kąpiel nastąpi o godzinie 13:00.

V. Program minutowy:
11:00 – otwarcie biura Zlotu,
12:00 – oficjalne otwarcie Zlotu,
12:10 – rywalizacja sportowa klubów Morsa m.in. przeciąganie liny, tor
przeszkód,
12:45 – bieg na „Skarszewską Milę”, energetyczna rozgrzewka na plaży,
13:00 – wejście do wody,
13:30 –poczęstunek dla uczestników Zlotu.

VI. Uczestnictwo:
1. Uczestnikiem Zlotu zostaje każda osoba, która dokona czynności rejestrowych:
• zgłosi swój udział na formularzu rejestrowym na stronie
www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu Zlotu ( biuro Zlotu ) na
terenie OTW Borówno Wielkie,
• dokona opłaty za udział w wysokości: 20 zł w pierwszym dniu
zapisów tj. 27.12.2019 r., od 28.12.2019 do 13.02.2020 r
opłata wynosić będzie 25 zł a, w dniu Zlotu opłata wynosić
będzie 30 zł,
• wpłaty dokonuję się podczas procesu rejestracji przez serwis
DotPay. Do dokonania płatności można powrócić w każdym
momencie przez listę osób zapisanych, klikając przy danym
nazwisku kwotę do opłacenia,
• potwierdzi swoją obecność w biurze Zlotu podpisując
oświadczenie

woli,

w

przypadku

osoby

niepełnoletniej

Oświadczenie musi być podpisane dodatkowo przez rodzica lub
opiekuna prawnego,
• w

kąpielach

morsów

mogą

brać

udział

osoby

bez

przeciwwskazań lekarskich w niskich temperaturach,
• osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział tylko w
towarzystwie rodziców lub opiekunów,
• dla

pierwszych

zapisanych

330

osób

na

stronie

www.elektronicznezapisy.pl będzie okolicznościowy gadżet i
medal.

VII.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
2. Organizator prosi o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
3. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w Zlocie każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

4. Uczestników Zlotu i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do
poleceń organizatora.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników Zlotu ciepły posiłek
regeneracyjny w strefie bufetowej oraz kawę, herbatę i ciasto.
2. Zgłoszenie do Zlotu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia Zlotu oraz udostępnianie informacji. Wyrażenie zgody na
wykorzystanie wizerunku do celów promocji i marketingu przez GOSiR w
Skarszewach.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane właścicielowi
portalu internetowego dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we
własnym zakresie.
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i
programie imprezy.

