
Regulamin Imprezy 

„V Inwazji Morsujących Mikołajów” 

08 grudnia 2018r.          

I. Organizatorzy:  

1. Organizator: Klub Morsów Morświny Świnoujście., Współorganizator: OSiR „Wyspiarz” 

w Świnoujściu. 

2. Impreza odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście. 

 

II. Termin i miejsce Imprezy 

1. Impreza pod nazwą: „V Inwazja Morsujących Mikołajów” odbędzie się 08.12.2018 r. na świnoujskiej 

plaży przy Centrum Ratowników ( wejście od ul. Powstańców Śląskich). 

2. Impreza rozpocznie się paradą uczestników o godz.11.00 spod Hotelu Radisson Blu Resort  

w Świnoujściu. 

3. Kąpiel w ramach imprezy odbędzie się na plaży w  godz. 12.00 – 12.20, wejście przy Centrum 

Ratowników (ul. Powstańców Śląskich),  po godz. 12.20 kąpiel na  własna odpowiedzialność. 

III. Uczestnicy Imprezy 

Uczestnikiem Imprezy zostaje każda osoba która: 

1. Zgłosi swoje uczestnictwo w Imprezie.  

2. Potwierdzi swoją obecność w biurze Imprezy w dniu 08.12.2018 r., podpisując listę i oświadczenie, 

co upoważnia do odbioru pakietu startowego.  

3. Podpisanie listy obecności i oświadczenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  

Regulaminu. 

4. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody na udział w Imprezie udziela rodzic lub opiekun prawny 

dziecka podpisując listę obecności i oświadczanie. 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do  zapoznania się z treścią  Regulaminu. Podpisując oświadczenie 

uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych 

zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi 

medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnik przyjmuje  

do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko ewentualnego wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Imprezie mogą wiązać się inne, 

niemożliwe do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył 

i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Imprezie i zdecydował się podjąć 

 to ryzyko na własną odpowiedzialność. 

6. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi  

i Współorganizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji,  

w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Organizatora  

i Współorganizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania  

i publikowania w wydawnictwach,  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora   



i Współorganizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych  

z organizacją i promocją Imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu  

do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu przez 

okres 1 roku,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.  

IV. Zgłoszenia uczestników  

 

1. Zapisy internetowe na stronie: https://ww.maratonczykpomiarczasu.pl/morsujace-mikolaje do dnia 

05.12.2018 r., uczestnik podaje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania, zgłasza chęć 

uczestniczenia w imprezie integracyjnej, numer telefonu, adres email. 

2. Pakiety startowe są zagwarantowane dla pierwszych 650 osób. 

3. Pakiet startowy zawiera: okolicznościowy worek sportowy i buton oraz czapkę Mikołaja. 

4. Biuro Imprezy znajduje się w Świnoujściu – Aleja Baltic Park Molo 2, w  Hotelu Radisson Blu Resort 

Świnoujście, czynne w dniu imprezy w godz. 08:30-10:30. 

5. Organizatorzy zwracają się o wskazanie, czy uczestnik brać będzie udział w imprezie integracyjnej 

poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki przy rejestracji. 

6. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko za zgodą i w obecności przynajmniej jednego z rodziców 

lub prawnego opiekuna. 

8. Baza noclegowa dla uczestników Imprezy znajduje się na terenie Gminy Miasta Świnoujście, nazwy 

obiektów i kontakt Organizator poda na stronie  internetowej Imprezy. 

9. Udział w Imprezie jest bezpłatny. 

V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Imprezie 

1. Każdy uczestnik Imprezy bierze w niej udział dobrowolnie i na własne ryzyko. 

2. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązuje się  przestrzegać wytycznych Organizatora co do zasad 

bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w godzinach  od 11.30  do 13.00. 

VI. Zasady bezpieczeństwa 

1. Zabrania się kąpieli uczestnikom znajdującym się  pod wpływem alkoholu  lub środków 

odurzających. 

2. Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie Imprezy.  

3. Organizatorzy zwracają się  o zachowanie czystości i porządku podczas Imprezy. 

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do  o bezwzględnego stosowania się do poleceń służb  

medycznych i porządkowych. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i programie Imprezy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku złych warunków 

atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników. 



4.  Regulaminu  oraz oświadczenie  znajdują się na stronie Imprezy i w Biurze Imprezy. 

6. Kontakt: e-mail: morswiny@op.pl, tel.: 604 125 303. 
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Oświadczenie 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udziału w Imprezie  i robię to na własną 

odpowiedzialność. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję go w całości. Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla celów 

rekrutacji i przeprowadzenia Imprezy. Wyrażam zgodę na publikację Mojego wizerunku w relacjach  

z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora  

i Współorganizatora. 

 

 


