Regulamin 7 Szczecineckiego Morsowisko - Mysia Wyspa 13 marca 2022.
§1 ORGANIZACJA FESTIWALU
1. Rejestracja i zgłoszenia: poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty
opłaty startowej w wysokości 10zł/os. należy przesłać do dnia 28.02.2022r. na adres:
sekretariat@szlot.pl.
2. Morsowisko rozpoczyna się o godzinie: 10:00, a kończy o godzinie 16:00 w dniu 13.03.2022 r.
3. Uczestniczenie w Morsowisku przysługuje osobie, która dokonała koniecznych czynności
rejestrowych, zaakceptowała obowiązujące regulaminy, złożyła wymagane regulaminem
oświadczenia i deklaracje. Ponadto jej dane osobowe zostaną zweryfikowane w biurze
Morsowiska i otrzyma opaskę identyfikacyjną.
4. Każdy Uczestnik Morsowiska akceptując niniejszy regulamin:
- wyrażą zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z Rodo),
- oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem COVID -1 9 oraz,
że nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym,
- oświadcza, że zaszczepiony lub niezaszczepiony szczepionką przeciw wirusowi COVID 19
(dobrowolne).
5. Odbiór opaski identyfikacyjnej na terenie Morsowiska –możliwy jest wyłącznie po okazaniu
dowodu rejestracji, oraz podpisaniu wymaganych oświadczeń.
6. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni do 16 roku życia
mogą uczestniczyć w Morsowisku tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej
upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu w Biurze
Morsowiska oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za w/w osobę małoletnią.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Morsowiska z uzasadnionych
powodów, np. siła Wyższa, określone nakazy lub zakazy wprowadzone na mocy przepisów prawa
lub innych aktów, w tym decyzji lub wytycznych wydanych przez uprawnione do tego organy,
w związku z epidemią COVID-19 itp., a ponadto prawo do zmiany programu Morsowiska
pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji oraz do odwołania
Morsowiska bez podania przyczyny.

§2 ZASADY OGÓLNE
1. Organizator nie udostępnia depozytu oraz nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników
Morsowiska pozostawione na brzegu, w szatniach itp.
2. Organizator może odmówić wstępu na teren Morsowiska albo nakazać niezwłoczne jego
opuszczenie:
- osobom, które odmawiają poddania się czynnościom: wylegitymowania, okazania zawartości
bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty
niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol,
- osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

3. Na Terenie Morsowiska zakazane jest:
- wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego,
paralizatorów itp.,
- wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
- tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych
dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej,
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty
wszelkiego rodzaju, dachy itp.,
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
§3 BEZPIECZEŃSTWO FESTIWALU
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Morsowiska oraz porządek podczas
trwania Morsowiska, poprzez m.in.:
- Służby Porządkowe,
- udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. Uczestnicy Morsowiska oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Morsowiska,
zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w wodzie
oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Bezpieczeństwo podczas kąpieli:
- Uczestnicy Morsowiska mają obowiązek bezwzględne podporządkowywać się do dyspozycji
ratowników wodnych,
- Uczestnicy Morsowiska podczas kąpieli głównej powinni wzajemnie się obserwować
i asekurować,
- Uczestnicy Morsowiska podczas kąpieli głównej w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub złego
samopoczucia powinni natychmiastowo zwrócić się o pomoc do ratowników wodnych
znajdujących się najbliżej,
- Zabrania się: okrzyków i udawania zagrożenia; wchodzenia na pomost i skakania z niego
do wody; podtapiania innych kąpiących się; wykonywania ćwiczeń na bezdechu i nurkowania,
- W razie jakiegokolwiek zagrożenia informacja o kierunku ewakuacji zostanie podana poprzez
nagłośnienie do publicznej wiadomości.
5. W związku z epidemią COVID-19 każdy Uczestnik Morsowiska zobowiązany jest do przestrzegania
aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i warunków bezpieczeństwa
epidemicznego.
§4 DEFINICJE
1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w imprezie pn.
7 Szczecineckie Morsowisko Mysia Wyspa 2022 13 marzec 2022, w szczególności zasady
bezpieczeństwa, wstępu na teren Morsowiska oraz organizację Morsowiska.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Morsowiska będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na
tym terenie w czasie trwania Morsowiska zobowiązana jest do zachowania się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień
Regulaminu.
3. Wzięcie udziału w jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze - należy przez to rozumieć:
a) Szczecinecki Klub Morsów z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2.
2) Współorganizatorze merytorycznym - należy przez to rozumieć:
a) Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną z siedzibą w Szczecinku przy ul. Kościuszki 22.
3) Opasce identyfikacyjnej - należy przez to rozumieć uprawnienie określonego Uczestnika
do jednorazowego wejścia na teren morsowiska w dniu 13.03.2022, na teren Mysiej Wyspy.
4) Uczestniku Festiwalu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Morsowisku na
podstawie poprawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, potwierdzonej opłacie startowej oraz
poprawnie założonej opasce identyfikacyjnej.
5) Służbach Porządkowych - należy przez to rozumieć powołane przez Organizatora osoby, celem
zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Morsowisku na terenie imprezy tj. Mysiej Wyspie
w Szczecinku oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich
uprawnień Służby Porządkowe Morsowiska uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień
Uczestników do wstępu na teren imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
6) Sile Wyższej - należy przez to rozumieć okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć,
w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Morsowiska, zawalenie, powódź, pożar, wybuch,
trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak
lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych,
działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba
narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej,
w związku z epidemią COVID-19, zaistniałe w czasie imprezy, jak i w okresie poprzedzającym
Morsowisko, gdy uniemożliwia to organizację Morsowiska lub uniemożliwia kontynuowanie
Morsowiska zgodnie z harmonogramem.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Morsowiska są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Status sponsora Morsowiska przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.szlot.pl oraz w Biurze
Morsowiska.

