Regulamin II Zlotu Morsów w Ustce – Morsy na Fali
Ustka 16.02.2020 r.
1. Organizatorzy
Klub Sportowy Morsów „MOCZYMORDA” Słupsk – Prezes Elżbieta Szczypek
Ustecki Klub Morsów „Syrenka”
2. Cele imprezy
-promocja zimowych kąpieli, aktywnego, zdrowego stylu życia,
-promocja gminy Ustka oraz powiatu słupskiego,
- integracja środowiska morsowego i lokalnego,
- włączenie gmin w promowanie aktywności sportowej i zdrowego stylu życia.
3. Termin i miejsce
16 lutego 2020 r. (niedziela) Bunkry Bluchera w Ustce, ul. Bohaterów
Westerplatte 40
Program imprezy:
10.00-11.30 – przyjazd uczestników i potwierdzenie obecności
11.45 – wymarsz do portu
12.00 – parada morsów z orkiestrą dętą
12.30 – rozgrzewka i wspólna kąpiel
13.00 – wspólna biesiada z muzyką, losowanie nagród
15.00 – zakończenie imprezy
4. Uczestnicy imprezy
Każdy uczestnik ponosi opłatę na miejscu tzw. wpisowe w wysokości 10 zł.
Impreza ma charakter otwarty. W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie
osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób
niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności
do udziału w imprezie według wzoru ustalonego przez Organizatora.
Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat biorą udział w imprezie pod
bezpośrednią opieką pełnoletniego, upoważnionego opiekuna.

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
-wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
- akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyko wynikające z charakteru imprezy, które
mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.
W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych
w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej,
-wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo.
5. Zgłoszenia
Zapisy na imprezę odbywać się będą drogą elektroniczną na stronie
internetowej www.elektronicznezapisy.pl – limit miejsc 300 osób.
6. Upominki i poczęstunek
- każdy uczestnik ma prawo do gorącego posiłku oraz napojów
- wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody- upominki
7. Postanowienia końcowe
- impreza ma charakter rekreacyjny, polega na wspólnej kąpieli w morzu
- Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat
bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w imprezie,
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, jak również
ubezpieczają się na własną odpowiedzialność,
-Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów
medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne
miejsce,
- Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie,

- w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia
nie wystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego, albo
w przypadku podejrzenia pozostawania Uczestnika w stanie pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających, Organizator ma prawo odmówić
zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie,
- we wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator imprezy.

