
REGULAMIN 
 

 „III Miedzygalaktycznego Morsowania z Pochodniami”  

12 -13 styczeń 2019 r. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I. Termin i miejsce imprezy. 

1.   Zlot odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia 2019 r na terenie Gminy Czaplinek. 

2.   Główna impreza (rozgrzewka, kąpiel, ognisko) odbędzie się 12 stycznia na plaży 

miejskiej i w jeziorze Drawsko w Czaplinku od godziny 16:00 do 19:00. 

3.   Rejestracja uczestników przy wejściu na plażę przed rozpoczęciem imprezy. 

4.   Dla zainteresowanych odbędzie się Bal Kosmicznych Morsów  w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury (kontakt tel.: 605 578 600). 

5.   Kąpiel w niedzielę  13.01.19 o godzinie 11:00 w jeziorze Drawsko plaża miejska 

w Czaplinku. 

 

II. Uczestnicy  Zlotu: 

Uczestnikiem Zlotu zostaje każda osoba która: 

1.   Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym. 

2.   Uiści składkę za udział w Zlocie w wysokości 15 zł/os. 

3. Składka zostanie przeznaczona na zakup gadżetów pamiątkowych dla uczestników 

promujących morsowanie i walory turystyczne Gminy Czaplinek. 

3.   Potwierdzi swoją obecność przy wejściu na plażę w dniu Zlotu, podpisując 

oświadczenie woli i pozostawi je obsłudze zlotu. 

4. Aktywnie uczestniczy w Zlocie. 

 

III. Organizatorzy imprezy: 

1.   Głównym organizatorem  „III MIĘDZYGALAKTYCZNEGO  MORSOWANIA 

Z POCHODNIAMI” jest Gmina Czaplinek, a współorganizatorem Lokalna 

Organizacja Turystyczna LOT Czaplinek i Grupa Nieformalna „Morsy Bez Forsy” 

Czaplinek. 

 

IV. Szczegółowe zasady uczestnictwa: 

1.   Udział w kąpieli może brać każda osoba, która dokonała zgłoszenia, wypełniła 

oświadczenie woli, dokonała stosownej opłaty wpisowej. 

2.    Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z 

rodziców lub opiekuna prawnego. Oświadczenie woli w tym przypadku musi być 

również podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

3.   Każdy uczestnik bierze udział w kąpieli dobrowolnie na własne ryzyko oraz 

oświadcza, że nie ma przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w imprezie.  

4.   Kategorycznie zabrania się uczestnictwa w kąpieli osobom będącym pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

5.   Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i czystości w trakcie imprezy. 



6.    Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w imprezie każdemu , kogo 

zachowanie może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 

7.   Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad 

bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu. 

8.   Osoby, które z powodu nieodpowiedniego zachowania usunięto z imprezy, nie 

mają prawa żądać zwrotu kosztów uczestnictwa. 

9.   W trakcie trwania festiwalu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego 

wychowania. 

10. Uczestników prosimy o stosowanie się do poleceń organizatorów, służb 

publicznych i porządkowych. 

11.  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora 

do celów promocyjnych związanych z morsowaniem. 

12.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i 

programie imprezy. 

 

V. Dodatkowe atrakcje:  

1. Podczas zlotu odbędzie się konkurs na najlepszy strój morsa.  

 

Adres organizatora: 

Gmina Czaplinek 

ul. Rynek 1 

78-550 Czaplinek 

 

Osoba odpowiedzialna za współpracę przy organizacji morsowania: 

Krystyna Masiukiewicz tel. 605 578 600, email.  kawu01@op.pl 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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