Regulamin imprezy Zakończenie Sezonu Morsowania 2017/18
14.04.2018 r. - Plaża zachodnia Kołobrzeg ul. Arciszewskiego oraz Hostel „Conrad”
ul. Sienkiewicza 14 w Kołobrzegu

I. Termin i miejsce imprezy:
1. Impreza w dniu 14 kwietnia 2018 r. , w miejscowości Kołobrzeg Plaża zachodnia oraz Hostel
„Conrad” ul. Sieniewicza 14 w Kołobrzegu
2. PROGRAM:
10:00 - 11:30 przyjazd i rejestracja uczestnik plaża zachodnia ul. Jedności Narodowej 49 róg
ul. Wiosennej
11:30 - przywitanie uczestników i zaproszony gości
11:35 - 11:55 rozgrzewka w stylu fitness prowadzą foczki z KKM
11:55 - morsowa sesja foto - chwila dla fotoreporterów
12:00 - wspólne morsowanie w spienionych falach Bałtyku
12:30 – 13:00 Kolorowa Parada Morsów z Plaży zachodniej do
Hostelu „Conrad” ul. Sienkiewicza 14
13:00 – …....... coś na morsowy kieł - gorąca zupa, kawa, herbata, kiełbaski, wiele darów
morza i smakołyków zabawa - śpiewy tańce, hulanki, swawola ( Hostelu „Conrad”
ul. Sienkiewicza 14

II. Uczestnicy imprezy:
Uczestnikiem imprezy zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych:

1. Zostanie zgłoszona przez Klub lub dokona zgłoszenia indywidualnie na adres e-mail:
marketing@morsowanie.kolobrzeg.pl
2. Uiści opłatę wpisową: 10,00 zł do 08 kwietnia 2018 r. lub w dniu imprezy w biurze na
plaży zachodniej ul. Jedności Narodowej 49 róg ul. Wiosennej
3. Podpisze oświadczenie woli (osoba niepełnoletnia tylko z prawnym opiekunem).

4. Aktywnie uczestniczy w zlocie.

III. Organizatorzy imprezy
1. Impreza Zakończenie Sezonu Morsowania 2017/18 odbędzie się w Kołobrzegu na plaży
zachodniej oraz w Hostelu „Conrad” Głównym organizatorem imprezy jest Kołobrzeski Klub
Morsów działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno – Uzdrowiskowym w
Kołobrzegu. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zgłoszonych do imprezy uczestników.
Pozostałymi oficjalnymi dokumentami imprezy są: program imprezy, oświadczenie woli
uczestnika imprezy i komunikaty organizatorów.
2. Adres organizatora głównego: Kołobrzeski Klub Morsów działający przy Regionalnym
Stowarzyszeniu Turystyczno – Uzdrowiskowym w Kołobrzegu, ul. Warzelnicza 1.
3. Kontakt: Prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów Łukasz Zięba tel. 503-661-866.
e-mail: marketing@morsowanie.kolobrzeg.pl

IV. Szczegółowe zasady uczestnictwa w imprezie:
1. Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział dobrowolnie.
2. Każdy uczestnik imprezy musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad
bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy
do celów promocyjnych.

V. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie imprezy.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w imprezie 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. Osoby, które z powodu nieodpowiedniego zachowania usunięto z imprezy, nie mają prawa żądać
zwrotu kosztów uczestnictwa w imprezie.
4. W trakcie trwania imprezy mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej
Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
5. Uczestników imprezy prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb
publicznych i porządkowych.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Wysłanie zgłoszenia na imprezę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego
Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.
Organizatorzy
Kołobrzeski Klub Morsów
działający przy RSTU

