Regulamin imprezy:
IX Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu
31 styczeń 2021 r.
I. Termin i miejsce imprezy.
1. Festiwal odbędzie się w dniu 31 stycznia 2021 roku na terenie miejscowości
Kołobrzeg.
2. Baza noclegowa znajduje się na terenie miejscowości Kołobrzeg.
3. Biuro zlotu znajduje się w Kołobrzegu przy ul. Rodziewiczówny 1.
4. Parada Morsów wyrusza w dniu 31.01.2021 niedziela spod Latarni Morskiej,
bulwarem Jana Szymańskiego na plażę centralną przy MOLO.
5. Kąpiel główna odbędzie się na plaży centralnej przy MOLO w Kołobrzegu w
niedzielę 31.01.2021 r. o godzinie 12:00
II. Uczestnicy Festiwalu.
Uczestnikiem Festiwalu zostaje każda osoba która:
1. Zarejestruje się drogą elektroniczną poprzez platformę do rejestracji: https://competit.pl/w/
2455/
2. Uiści składkę za udział w zlocie we wskazanym terminie (do 17.01.2021 r.) w kwocie 30
zł za pośrednictwem płatności online przez system przelewy24.
3. Aktywnie uczestniczy w zlocie.
III. Organizatorzy imprezy:
1. IX Światowy Festiwal Morsowania organizowany jest na terenie Miasta
Kołobrzeg, głównym organizatorem Festiwalu jest Kołobrzeski Klub Morsów
działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno – Uzdrowiskowym w
Kołobrzegu, współorganizatorami festiwalu jest Urząd Miasta Kołobrzeg, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Niniejszy

regulamin

obowiązuje

wszystkich

zgłoszonych

do

Festiwalu

uczestników. Pozostałymi oficjalnymi dokumentami Festiwalu są: program
Festiwalu i komunikaty organizatorów.
3. Adres organizatora głównego:

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno –

Uzdrowiskowe
ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg
Kontakt: Prezes RSTU Mariusz Ławro, Biuro – ul. Warzelnicza 1 78-100 Kołobrzeg
Kontakt: Prezes KKM przy RSTU Łukasz Zięba tel. 503-661-866
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www.morsowanie.kolobrzeg.pl, biuro@morsowanie.kolobrzeg.pl
IV. Zgłoszenia i opłaty uczestników Festiwalu:
1. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem platformy do
rejestracji https://competit.pl/w/2455/ lub osobiście w biurze Festiwalu w dniach
30-31.01.2021 r. na terenie imprezy.
2. W Festiwalu

może uczestniczyć (kąpać się) każda osoba, która wypełni formularz

zgłoszeniowy,zarejestruje się za pośrednictwem platformy internetowej do rejestracji
udziału w imprezach, a także dokonała stosownej opłaty składki w kwocie 30 zł na
wskazane konto do dnia 17.01.2021 r. za pośrednictwem płatności online przez system
przelewy24.
3. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z
rodziców lub opiekuna prawnego.
4. Oświadczenie woli podpisane jest osobiście przez każdego uczestnika poprzez
formularz rejestracyjny lub osobiście w biurze Zlotu. W przypadku osoby
niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
5. Składka wpłacona w kwocie 30 zł po dacie 17.01.2021 roku nie podlega zwrotowi.
6. Uczestnik rejestrujący się za pośrednictwem platformy internetowej do rejestracji
udziału w imprezach https://competit.pl/w/2455/ i opłaceniu składki za udział za
pomocą płatności online poprzez system przelewy24 w terminie 14 dni od dnia
rejestracji i wniesienia opłaty może odstąpić od udziału w festiwalu i zażądać
zwrotu kwoty wpłaconej składki ( w wysokości maksymalnie 30 zł pomniejszonej
o koszt opłaty prowizyjnej za usługę korzystania z systemu przelewy24) tylko w
przypadku odwołania festiwalu z przyczyn leżących po stronie organizatora.
V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Festiwalu:
1. Każdy uczestnik bierze w nim udział dobrowolnie.
2. Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad
bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora
imprezy do celów promocyjnych.
4. Każdy

uczestnik

Festiwalu

wchodzi

dowody

i

kąpie

się

na

własną

odpowiedzialność, co kwituje swoim podpisem na odpowiednim oświadczeniu
elektronicznie lub w biurze Zlotu.
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VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Festiwalu.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Festiwalu 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. Osoby, które z powodu nieodpowiedniego zachowania usunięto z imprezy, nie mają
prawa żądać zwrotu kosztów uczestnictwa.
4. W trakcie trwania Festiwalu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego
wychowania.
5. Uczestników prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów,
służb publicznych i porządkowych.
VII. Zasady bezpieczeństwa podczas imprezy plenerowej w trakcie trwania pandemii wirusa
SARS-CoV-2 na terenie Polski.
1. Organizacja imprezy pt. IX Światowy Festiwal Morsowania Kołobrzeg 31.01.2021 r.
odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz
www.gis.gov.pl3.
2. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy imprez obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników
Organizatora

imprez,związanych

z

prawidłowym

przeprowadzeniem

imprezy

i

przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
4. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy
kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem
epidemiologicznym.
5. Rekomenduje się uczestnikom imprez korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z
imprez ze środków ochrony osobistej –maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie
wyposażają się w środki ochrony osobistej.
6. Imprezy odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora za pomocą barierek i
taśm ostrzegawczych.
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7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez
Organizatora wejście dla uczestników.
8. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce
imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do
wejścia (1,5 –2 m).
9. Wejście na teren imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem
imprezy.
10. Udział w imprezie możliwy jest jedynie na podstawie wejściówek (opasek), które będą
dostępne do obioru w biurze Festiwalu w dniu 30-31.01.2021 r. na terenie imprezy.
11. Przy wejściu na teren imprezy udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji rąk –
rekomendujemy jego zastosowanie.
12. Rejestracja udziału w imprezie odbędzie tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy
internetowej do rejestracji – link https://competit.pl/w/2455/. Podczas procesu rejestracji
uczestnik zobowiązany będzie wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych, nr telefonu, adresu, adresu e-mail. Jeśli zaistnieje taka konieczność dane
osobowe wraz kontaktem telefonicznym będą udostępnione przez Organizatora
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Organizator będzie przechowywał numery
kontaktowe przez 2 tygodnie od terminu zakończenia imprezy, a następnie zostaną one
komisyjnie zniszczone.
13. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie
rekomendowanego dystansu 1,5 - 2 m.
14. Wyjście z wydarzeń zakłada rozproszenie się uczestników imprezy w różnych kierunkach
– tuż przed zakończeniem imprez zdjęte zostaną taśmy wygradzające teren imprezy
umożliwiając tym samym swobodne wyjście.
15. Artyści, obsługa techniczna i pracownicy Organizatora zobowiązani są każdorazowo do
wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie wejścia na imprezę. W
oświadczeniu tym każda z ww. osób potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie
jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
16. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z
publicznością,zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i
przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej –maseczki / przyłbice.
17. Zarówno garderoby oraz toalety dla artystów, obsługi technicznej i pracowników
Organizatora, jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników imprezy zostaną
wyposażone w środki do dezynfekcji.
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18. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe lub sytuacje epidemiologiczną
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny na
podstawie przepisów i aktów wykonawczych wydanych przez organy Administracji
Publicznej i Rządowej wprowadzonych związku z pandemią Covid 19 na terenie Polski.
VIII. KLAUZULA RODO - Polityka Prywatności
1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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, przekazujemy informację o tym, jak Państwa dane osobowe są
przetwarzane

przez

Kołobrzeski

Klub

Morsów

działający

przy

Regionalnym

Stowarzyszeniu Turystyczno Uzdrowiskowym w Kołobrzegu
2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rasy (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kołobrzeski Klub Morsów działający
przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno Uzdrowiskowym w Kołobrzegu
KKM przy RSTU
ul. Warzelnicza 1
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-161-72-12
KRS 0000197366



Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.



Dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państw

trzecich

lub

organizacji

międzynarodowych.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.



Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.



Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informuje również, że:
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Administrator dokłada wszelkich starań – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
regulacjami wewnętrznymi – aby zapewnić środki dla ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.



Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od 25 maja 2018



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
Kołobrzeski Klub Morsów działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno
Uzdrowiskowym w Kołobrzegu, zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych.
IX .Postanowienia końcowe

1. Wysłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.morsowanie.kolobrzeg.pl
oraz w formie
papierowej w biurze zlotu na terenie Festiwalu przy ul. Rodziewiczówny 1 w Kołobrzegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części Festiwalu z przyczyn od
siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, zagrażające
bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne, epidemie, atak
terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów
bez ponoszenia odpowiedzialności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany
publikowane będą

na stronie internetowej organizatora www.morsowanie.kolobrzeg.pl

zakładka IX Światowy Festiwal Morsowania.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
Organizatorzy
Kołobrzeski Klub Morsów
działający przy RSTU
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