UDZIAŁ W III ŚWIATOWYM FESTIWALU MORSOWANIA
02– 06.01.2015 W KOŁOBRZEGU
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu składki prosimy przesłać do 28.11.2014 r.
na numer faksu +48 94 35 53 187 lub na adres biuro@zlotmorsowkolobrzeg.pl lub biuro@morsowanie.kolobrzeg.pl
Biuro Zlotu – w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO ul. Sikorskiego 8,
78-100 Kołobrzeg, Tel. +48 94 355 32 45 biuro@zlotmorsowkolobrzeg.pl lub biuro@morsowanie.kolobrzeg.pl

L.p.

CEL

Wysokość składki

Oferta zawiera:

3.

Udział w III Światowym
Festiwalu Morsowania
Piątek – Wtorek
02-06.01.2015

120zł

Udział we wszystkich zaplanowanych
imprezach zawartych w programie III
Światowego Festiwalu Morsowania w tym Bal
Morsów

4.

Udział w III Światowym
Festiwalu Morsowania
Sobota - Niedziela
03-04.01.2015

100zł

Udział we wszystkich zaplanowanych
imprezach zawartych w programie III
Światowego Festiwalu Morsowania w tym Bal
Morsów

5.

Wpisowe na kąpiel
Niedziela 04.01.2015

Udział we wspólnej kąpieli MORSÓW
20zł

Warunkiem niezbędnym przyjęcia zgłoszenia jest uiszczenie składki za udział w III Światowym
Festiwalu Morsowania w wysokości 120zł lub 100zł lub 20zł, którą wpłacamy na konto:
WBK BZ -nr PL 30 1090 2659 0000 0001 2201 4777 SWIFT: WBK PPLPP
RSTU ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem: Składka za udział w III ŚFM 2015,Nazwa Klubu Morsów …./ Imię i nazwisko + liczba
osób

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zlotu w terminie 02-06.01.2015r. zarezerwowane
jest w hotelach: Hotel Verano, Hotel Wistom, Hotel Dozamel za odpłatnością:
1.

2.

3.

Zakwaterowanie/ doba
hotelowa
Osoby dorosłe
Zakwaterowanie/ doba
hotelowa
Dzieci od 4-14 lat
Zakwaterowanie/doba
hotelowa
Dzieci do 4 lat

75zł

Nocleg z pełnym wyżywieniem (obiad, śniadanie,
kolacja)

65zł

Nocleg z pełnym wyżywieniem (obiad, śniadanie,
kolacja)

Bezpłatnie

Nocleg z pełnym wyżywieniem (obiad, śniadanie,
kolacja)

Osobno płatna opłata uzdrowiskowa – 3,50zł za dzień
„Co powie Ryba, gdy Mors po Bałtyku zimą pływa – Światowy Zlot Morsów – Kołobrzeg 2013-2015”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Płatność za Hotel odbędzie się po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora na wskazane
konto bankowe hotelu, w którym Kluby będą mieszkały. Istnieje możliwość wskazania hotelu, w
którym Klub Morsów chce być zakwaterowany, w miarę możliwości będą spełniane Państwa życzenia.

Każdy pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu
wyjazdu. Istnieje możliwość wykupienia śniadania i obiadu w dniu przyjazdu po wcześniejszym
kontakcie z hotelem.
Termin przesyłania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem przelewu
składki i zakwaterowania upływa w dniu 28.11.2014 r.
Formularze i potwierdzenia przelewów prosimy wysyłać na numer faksu +48 94 35 53 187 lub na adres
biuro@zlotmorsowkolobrzeg.pl. Do udziału w III ŚFM zapraszamy wszystkich miłośników

zimowych kąpieli oraz osoby im towarzyszące, rodziny z dziećmi.
W III Światowym Balu MORSÓW może uczestniczyć 1000 osób. O wpisaniu na listę uczestników
Balu decyduje kolejność wpłat. Osoby, które wpłaciły składkę a nie dostaną się na listę uczestników Balu,
będą uczestniczyć w imprezie integracyjnej.

Udział dzieci w III Światowym Festiwalu Morsowania 02-06.01.2015r.
Dzieci do 4 lat pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) - bezpłatny
Dzieci od 4-14 lat pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) 65zł/os/dobę
Uczestnictwo w Festiwalu - dzieci otrzymają bransoletki uprawniające do wejścia na plaże w
niedzielę 04.01.2015r. Bransoletki zostaną wydane tylko przy podpisaniu oświadczenia przez
jednego z rodziców, że dziecko uczestniczy w kąpieli na Państwa odpowiedzialność. Ponadto ze
względów regulaminowych dzieci nie mogą uczestniczyć w III Światowym Balu MORSÓW na
Hali Milenium w sobotę (03.01.2015).
UWAGA!!! Po 28 listopada 2014r. nie dokonuje się zwrotu wpłaconych składek

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
• Chrzest Morsów – Nowicjuszy - prosimy o imienne zgłoszenia oraz nowe imię morsowe
podczas rejestracji, każdy nowo ochrzczony Mors otrzyma dokument potwierdzający
przyjęcie do rodziny „kąpiących się zimą” Zgłoszenia:
marketing@morsowanie.kolobrzeg.pl
• Zachęcamy i zapraszamy członków Klubów Morsów do udziału w konferencji naukowej
„Zalety morsowania i wpływ na organizm człowieka”, która odbędzie się w dniu
03.01.2015r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w
Kołobrzegu.
WWW.MORSOWANIE.KOLOBRZEG.PL
„Co powie Ryba, gdy Mors po Bałtyku zimą pływa – Światowy Zlot Morsów – Kołobrzeg 2013-2015”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

