REGULAMIN
IX Drawskie Spotkania Morsów – 26-27 stycznia 2019r.
I. Termin i miejsce imprezy
1. Impreza odbędzie się w dniach od 26 do 27 stycznia 2019 roku w miejscowości Gudowo nad
jez. Lubie, gm. Drawsko Pomorskie.
2. Bazą zlotu jest M Club Hotel / Lubie Resort, Gudowo 64, gdzie przewidziano biuro zlotu,
noclegi i wszystkie inne wydarzenia przewidziane w programie imprezy.
3. Kąpiele odbędą się w jeziorze Lubie, na terenie plaży hotelowej:
• w dniu 26 stycznia 2019r. o godz. 16.30,
• w dniu 27 stycznia 2019r. o godz. 13.00.
4. Bal Morsów odbędzie się w hotelowej Restauracji „Veranda” w dniu 26 stycznia 2019r. o
godz. 20.00.
II. Uczestnicy zlotu
1. Uczestnikiem zlotu zostaje każda osoba, która:
• zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym w terminie do 20 stycznia 2019r.,
• uiści opłatę za pobyt na zlocie w stosownej wysokości w terminie do 20 stycznia 2019r.,
• potwierdzi podpisem na liście uczestników swoją obecność. Złożenie podpisu na liście
obecności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
• aktywnie uczestniczy w zlocie.
2. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w imprezie tylko w obecności rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Zgłoszenia można składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres mailowy lub poprzez
pocztę tradycyjną na adres pocztowy organizatora.
III. Organizatorzy imprezy
1. IX Drawskie Spotkania Morsów są współorganizowane przez Urząd Miejski w Drawsku
Pomorskim oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Drawsku
Pomorskim.
2. Adresy organizatorów i osoby do kontaktu:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 34 85, tel. kom. 501 266 347, e-mail: p.gorzynski@drawsko.pl ,
www.drawsko.pl
Osoba do kontaktu: Paweł Górzyński
PTTK Oddział w Drawsku Pomorskim
ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 604 579 125, e-mail pttk.drawskopomorskie@wp.pl , www.drawsko.pttk.pl
Osoba do kontaktu: Mariusz Ziemecki
IV. Opłaty za uczestnictwo w imprezie
1. Wpisowe
a) 20,- zł - kąpiel sobotnia i niedzielna + integracyjne ogniska zlotowe,
b) 100,- zł - Bal Morsów + kąpiel sobotnia i niedzielna + integracyjne ogniska zlotowe.
2. Noclegi w M Club Hotel / Lubie Resort
a) 95,- zł – cena za jedną osobę w pokoju 3-osobowym wraz ze śniadaniem,
b) 125,- zł – cena za jedną osobę w pokoju 2-osobowym wraz ze śniadaniem.
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V. Noclegi
Noclegi w ramach zlotu zarezerwowane są w hotelu M Club Hotel / Lubie Resort w Gudowie w
pokojach 2 osobowych (125,- zł/os) lub 3 osobowych (95,- zł/os) – łącznie 72 miejsca.
Uczestnicy mogą we własnym zakresie zakwaterować się w innych obiektach noclegowych na
terenie Gudowa lub Drawska Pomorskiego. Informację o dostępnej bazie noclegowej można
znaleźć na stronie internetowej informacji turystycznej https://it.drawsko.pl .
VI. Uprawnienia uczestników
Podczas imprezy uczestnicy otrzymują:
• możliwość bezpiecznej kąpieli w czystych i zimnych wodach jeziora Lubie,
• świadczenia określone w pkt. IV w zależności od wybranej opcji uczestnictwa,
• okolicznościowy znaczek zlotowy,
• pakiet materiałów promocyjnych,
• gorący posiłek tuż po kąpieli,
• ciepłe napoje,
• troskliwą opiekę ze strony organizatorów,
• dobrą zabawę.
VII. Obowiązki uczestników
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się organizatorom w sprawach
organizacyjnych i programowych oraz ścisłego przestrzegania regulaminu.
Uczestnicy biorą udział w imprezie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas jej trwania.
Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie podczas
trwania imprezy.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:
a) bezpieczeństwa własnego i współuczestników,
b) poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.

VIII. Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•
•

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.
Nieprzestrzeganie obowiązków uczestników spowoduje wykluczenie z imprezy.
Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora
imprezy do celów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia na potrzeby organizacji imprezy.

Organizatorzy:

Marek Tobiszewski
Z-ca Burmistrza Drawska Pomorskiego
Zdzisław Chudy
Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Drawsku Pomorskim
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