REGULAMIN 19.01.2019
„ IV Ogólnopolska Karnawałowa Noc Morsów „ 10 urodziny Grupy „ Pozytywni Dobre Miasto „
I. Termin i miejsce imprezy.
1. Zlot odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019 roku nad jeziorem Limajno – Swobodna /k Dobrego
Miasta
2. Biuro zlotu znajduje się w Mors Baza nad jeziorem Limajno
3. Kąpiel odbędzie się na Plaży Miejskiej
4. Parada Morsów z pochodniami wyrusza z Mors Bazy na plażę miejską dystans około 500 m
II. Uczestnicy Zlotu.
Uczestnikiem Zlotu zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych:
1. Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym na stronie
elektronicznezapisy.pl
2. Potwierdzi swoją obecność w biurze Zlotu, podpisując oświadczenie woli i pozostawi je
obsłudze biura.
3. Aktywnie uczestniczy w zlocie.
III. Organizatorzy imprezy:
1. Zlot Morsów organizowany jest na terenie Gminy Dobre Miasto organizatorem zlotu jest
Stowarzyszenie „ Pozytywni Dobre Miasto „
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zgłoszonych na Zlot uczestników.
Pozostałymi oficjalnymi dokumentami Zlotu są: program Zlotu, oświadczenie woli uczestnika
Zlotu oraz komunikaty organizatorów.
2. Zapisy:
elektronicznezapisy.pl
IV. Opłaty uczestników Zlotu:
1. Udział w Zlocie jest płatny. Opłaty wniesione w terminach są następujące:
do 08.01.2019 – 25 zł – limit 200 pakietów
V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zlocie:
1. Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2. Każdy uczestnik Zlotu musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora, co do zasad
bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora
imprezy do celów promocyjnych

4 Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w zlocie – opłaty nie można również przekazać
innej osobie
VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizator prosi o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
2. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w Zlocie każdemu, kogo zachowanie
mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. W trakcie trwania Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej
Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
4. Uczestników Zlotu jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń
organizatora, służb publicznych i porządkowych.
VII. Postanowienia końcowe
1. Oficjalną stroną zlotu jest ( strona wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook)
https://www.facebook.com/events/903150473191233/
2. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi po kąpieli posiłek regeneracyjny.
3. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi okolicznościowy upominek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu z przyczyn od
siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zagrażające
bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne, epidemie, atak
terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów bez
ponoszenia odpowiedzialności.

PROGRAM IMPREZY
„IV Ogólnopolska Karnawałowa Noc Morsów „ 10 urodziny Grupy „ Pozytywni Dobre
Miasto„
19.01.2019 – Sobota

15.30 – Biuro imprezy -Wdawanie pakietów uczestnictwa , przyjmowanie zgłoszeń /
oświadczeń
16.20 - Rozpoczęcie imprezy - przywitanie gości , podziękowania
16.30 - Przedstawienie klubów Morsowych
16.50 – Parada Morsów z pochodniami
17.00 – Rozgrzewka w rytmach karnawałowych i wejście do wody
18.00 Start Karnawału na Morsowisku - muzyka , taniec , chodzenie po rozżarzonych węglach
, ( prosimy o zabranie strojów karnawałowych , pochodni , lampionów )Karnawałową
imprezę rozkręcą - DJ Piotrek
Dla chętnych :
20.01.2019 – Niedziela
13.00 – 16.00 – MORSOWISKO - Jezioro Limajno / Kąpiel , ognisko , integracja , zakończenie
imprezy /
w razie pytań tel 604509506 – Jacek
Zgłoszenia na stronie elektronicznezapisy.pl

