
Regulamin imprezy MORS V organizowanej przez SMK dnia 06.03.2022r. 
 

Każda z osób uczestnicząca w imprezie Mroźna Odlotowa Rekreacja Sportowa V ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli, uczestniczy 

w biegu, nornic walking i zawodach pływackich. 
 

I. Termin i miejsce imprezy. 
1. Mroźna Odlotowa Rekreacja Sportowa V odbędzie się w dnia 6 marca 2022 roku na terenie Miejskiego Ośrodka 
Wypoczynkowego „Przystań Gosławice”. 
2. Rejestracja Uczestników imprezy rozpoczyna się od godziny 10:00. 
3. O godzinie 11: 15 rozpoczyna się mianowanie na Morsa, gry i zabawy dla dzieci oraz Start Nordic Walking. 
4. Bieg Morsa startuje o godzinie 11:40. 
5. Zawody pływackie na dystansie 40m rozpoczynają się o godzinie 11:30. 
6.Punktualnie o godzinie 12: 00 rozpocznie się wspólna rozgrzewka, po której nastąpi kąpiel. 
6. Wręczenie dyplomów i podziękowań o godzinie 12:40. 
 
II. Uczestnicy imprezy. 
Uczestnikiem imprezy zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych: 
1. Wpisała się na listę uczestników i opłaciła wpisowe w wysokości 5 zł. 
2. Podpisała Oświadczenie woli i pozostawi je organizatorom imprezy. 
3. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna 
prawnego. 
4. Oświadczenie woli musi być podpisane osobiście przez każdego uczestnika podczas rejestracji w Biurze imprezy. 
W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
 
III. Organizatorzy imprezy: 
MORS organizowana jest przez Stowarzyszenie Morsy Konin. 
Kontakt: Prezes SMK Robert Prus: Tel. 607 844 659 
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy MORS. 
Pozostałymi oficjalnymi dokumentami imprezy są: program, oświadczenie woli uczestnika imprezy.  
 
IV. Szczegółowe zasady uczestnictwa w imprezie: 
1. Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział dobrowolnie. 
2. Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora, co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować 
się do niniejszego regulaminu. 
3. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów 
promocyjnych i marketingowych. 
4. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje identyfikator - opaskę na rękę upoważniającą do przebywania na terenie 
Ośrodka oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przewidzianych dla uczestników (zgodnie 
z programem). Opaskę należy nosić na przegubie dłoni w sposób widoczny i okazywać ją na żądanie osób 
upoważnionych tj. Organizatorów, ochrony. Opaskę należy nosić przez cały czas trwania imprezy. 
 
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. 
W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających. 
3. W trakcie trwania imprezy mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania. 
4. Uczestników Zlotu jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb 
porządkowych. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 
1. Oficjalna relacja imprezy MORS zostanie zamieszczona na www.morsykonin.pl 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie imprezy. 

http://www.morsykonin.pl/


3. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że administratorem danych 
osobowych jest: STOWARZYSZENIE MORSY KONIN. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień i informacji o działalności  
stowarzyszenia, organizowanych przez Stowarzyszenie imprez związanych z kąpielą oraz spraw dotyczących 
stowarzyszenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.  


