
Regulamin
XII KĄPIEL DLA ODWAŻNYCH - 2018

UWAGA
Limit uczestników wynosi 200 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.02.2018 r. (piątek)
do godz. 11:45 lub do wyczerpania miejsc 

I.     Termin i miejsce XII KĄPIELI DLA ODWAŻNYCH.
 Kąpiel odbędzie się 18 lutego 2018 roku na trenie Plaży Miejskiej w Ełku przy ul. Parkowej.
 Sekretariat Kąpieli czynny jest w dniu 18.02.2018 w godz. od 10:00 rozpoczęcia imprezy.
 Kąpiel rozpocznie się o godz. 12:00 w dniu 18.02.2018. Morsy wchodzą do wody po sygnale.

         
II.     Uczestnicy XII KĄPIELI DLA ODWAŻNYCH.

 Uczestnikiem zostaje każda osoba pełnoletnia, która dokona stosownych czynności rejestrowych:
 Zostanie zgłoszona na formularzu rejestrowym.
 Potwierdzi swoją obecność w sekretariacie Kąpieli, podpisując oświadczenie woli i pozostawi je obsłudze sekretariatu.
 Natomiast osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna 

prawnego.
         
III.     Organizator XII KĄPIELI DLA ODWAŻNYCH.

 Głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich 
zgłoszonych uczestników. Pozostałymi ofcjalnymi dokumentami są: oświadczenie woli uczestnika wraz z formularz 
zgłoszeniowy.

Adres organizatora głównego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
tel.  87 610 38 38 e-mail: mosir@mosir.elk.pl

 Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest Ireneusz Dzienisiewicz – główny specjalista ds. organizacji i wydarzeń
         
IV.     Zgłoszenia i opłaty uczestników.

 Zgłoszenia przyjmowane są pisemne na adres mailowy.
 Uczestnicy Kąpieli nie ponoszą kosztów wpisowego.

         
V.     Szczegółowe zasady uczestnictwa w XII KĄPIELI DLA ODWAŻNYCH.

 Każdy uczestnik bierze w nim udział dobrowolnie.
 Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do 

niniejszego regulaminu.
  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych Kąpieli 

dla odważnych.
         
VI.     Zasady bezpieczeństwa.

 Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Kąpieli.
 Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Kąpieli 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.

 W trakcie Kąpieli mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie 
obowiązujące zasady dobrego zachowania w miejscu publicznym.

 Uczestników Kąpieli jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów i służb publicznych.
        
VII.     Postanowienia końcowe.

 Ofcjalną stroną Kąpieli jest www.mosir.elk.pl
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy.


