
REGULAMIN

CHOROSZCZAŃSKIEGO MORSOWANIA

04.02.2017

I.Termin i miejsce imprezy. 

1. Impreza morsowania odbędzie się w dniu 4 lutego 2017 roku na terenie rekreacyjnym „Kominowe Bajoro”

2. Morsowanie ropocznie się o godz. 14:00

II. Uczestnicy imprezy.

Uczestnikiem  imprezy  zostaje  każda  osoba,  która  wpisze  się  na  listę  uczestników  tym  samym  oświadczająć,  że  zapoznała  się

z niniejszym regulaminem.

III. Organizatorzy imprezy:

Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz 

IV. Zasady uczestnictwa

1. W morsowaniu może uczestniczyć każda osoba, która wypełni oświadczenie woli uczestnika imprezy na obowiązującym formularzu 

uczestnictwa. Każdy uczestnik może brać udział w morsowaniu, a także otrzyma ciepły posiłek i gorący napój. 

2. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

3. Oświadczenie woli musi być podpisane osobiście przez każdego uczestnika. Wskazane jest przybycie z wydrukowanym i 

wypełnionym oświadczeniem. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego.

4. Każdy uczestnik Imprezy bierze w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Każdy uczestnik Imprezy musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora, co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do 

niniejszego regulaminu.

6. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych wydarzenia.

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.

3. W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.

4. Uczestników Imprezy jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb publicznych i 

porządkowych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi kąpieli bezpłatny ciepły posiłek i gorące napoje

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie imprezy.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych.



Osoby rozpoczynające morsowanie są zobowiązane przedłożyć poniższe pisemne deklaracje:

________________________________________________________________

Deklaracja odpowiedzialności

Ja ….............................................................., oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za własny stan 
zdrowia i na własną odpowiedzialność korzystam z zimnych kąpieli. 

Podpis …......................

_________________________________________________________________

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego 

Ja .........................., wyrażam zgodę na kąpiel zimową mojego dziecka .................................... oraz będę sprawował 
osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli. Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego 
dziecka i na własną odpowiedzialność zgadzam się na jego kąpiel zimową. 

Podpis .........................


