REGULAMIN IV Sztafety

„Warta przyjazna Morsom”
Poznań, 12.03.2017
I Miejsce imprezy
1.Biuro imprezy znajduje się w pawilonie (namiot) przy Moście Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
2.Start sztafety z Most Bolesława Chrobrego od ul. Estkowskiego, płyniemy do ul. Panny Marii o
godzinie 11:00.
II Uczestnicy sztafety
1.Do uczestnictwa w przepływaniu dopuszczone zostaną jedynie osoby pełnoletnie.
2.Uczestnikiem sztafety zostaje każda osoba, która dokona stosownych czynności rejestrowych:
-zostanie zgłoszona w formularzu rejestracyjnym i zostanie wpisana na listę uczestników
-o godzinie 10.00 potwierdzi swoją obecność w biurze imprezy(Pawilon -namiot- przy Moście
Bolesława Chrobrego), podpisując osobiście oświadczenie woli i pobierze numer startowy.
-zapozna się podczas odprawy ze sposobem i wymogami prowadzenia sztafety (godz. 10.15).
III Organizatorzy imprezy
1.Adres organizatora głównego:
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz
62-020 Swarzędz, ul. Pogodna 7
Prezes Włodzimierz Turkiewicz
Kontakt : 723-225-478 , wlotur@wp.pl
2.Osoba pełniąca obowiązki sekretarza imprezy – zapisy i wpłaty:
Ewa Pawelczak, tel. 695-093-155
IV Szczególowe zasady uczestnictwa w imprezie
1.Każdy uczestnik sztafety bierze udział dobrowolnie.
2.Każdy uczestnik sztafety musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad
bezpieczeństwa i stosować się do niniejszego regulaminu.
3.Uczestnicy sztafety wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora
imprezy do celów promocyjnych.
4. Każdy uczestnik sztafety otrzymuje Certyfikat potwierdzający jego udział w imprezie.
5.Certyfikaty wydawane będą po zakończeniu imprezy (ok.12:30) lub po przepłynięciu na
życzenie uczestnika.
6. Koszt uczestnictwa to 35 zł, w którym jest zagwarantowane:
-Opieka medyczna (karetka) , łódź z ratownikiem WOPR
-2 łodzie z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu
-.miejsce do przebrania się, ciepły napój i posiłek
-certyfikat
V Zasady bezpieczeństwa
1.Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie sztafety.
2.Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w sztafecie każdemu, kogo zachowanie
mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwu uczestników i widzów. W trakcie trwania imprezy.
3.Kategorycznie zabrania się udziału, osobom będących pod wpływem alkoholu bądź innych
środków odurzających.
4.W trakcie trwania sztafety mają zastosowanie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej oraz
powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
5.Uczestników sztafety jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń
organizatorów, służb publicznych i porządkowych.
VI Postanowienia końcowe
1.Zamiana uczestników możliwa jest najpóŸniej do dnia 07.03.2017.
2.Kolejność zgłoszeń nie decyduje o kolejności startu.
3.Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie
imprezy.

