REGULAMIN
WOŚPOWANIA - morsowania dla WOŚP
niedziela, 12 stycznia 2020 roku
Organizator wydarzenia
§1
1. Stowarzyszenie Królewskie Morsy Gniezno, ul. Cierpięgi 7A/8, 62-200 Gniezno,
e-mail: kontakt@morsygniezno.pl, NIP: 7842516506, REGON: 382075660
2. Osoba do kontaktu: Waldemar Rychert tel: 669 669 885
Cel
§2
1. Zebranie środków pieniężnych podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
2. Promocja aktywnego stylu życia.
Postanowienia ogólne
§3
1. Kąpiel - morsowanie - ma charakter charytatywny. Pozyskane środki z wpisowego
zostaną przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
2. Kąpiel - morsowanie - odbędzie się 12 stycznia 2020 r., na Plaży Miejskiej nad
jeziorem Winiary (Łazienki) w Gnieźnie.
3. Biuro zawodów znajdować się będą w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8:30 do godz. 11:45.
5. Odbieranie plansze z motywem 28. Finału WOŚP odbędzie się w godzinach pracy
biura zawodów.
6. Kąpiel - morsowanie - odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:
a. 12:15 - Wspólne zdjęcie i Rozgrzewka
b. 12:20 - Kąpiel - morsowanie
7. W strefie morsów przebywają tylko uczestnicy kąpieli.
8. Limit uczestników – 200 osób.

Zabezpieczenie kąpieli
§4
1. Na plaży znajdować się będzie Punkt Medyczny, Karetka Pogotowia oraz Ratownicy
WOPR.
2. Niezastosowanie się do poleceń służb porządkowych, organizatora czy osób
dbających o bezpieczeństwo uczestników skutkować będzie natychmiastowym
wykluczeniem uczestnika i usunięciem ze Strefy Morsów.
3. Jeżeli na dojdzie do sytuacji wymagającej interwencji służb medycznych, uczestnicy
zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania najbliższego ratownika lub
poinformowanie organizatora.
Zasady bezpieczeństwa
§5
1. Uczestnik Kąpieli - morsowania zobowiązany jest do zachowanie czystości i
porządku w trakcie wydarzenia.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w wydarzeniu 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 bądź będące pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających usunięto z imprezy, nie mają prawa żądać
zwrotu kosztów uczestnictwa w wydarzeniu.
4. Obowiązuje zakaz wypływania poza wyznaczony przez ratowników WOPR obszar
akwenu wodnego.

Warunki uczestnictwa
§6
Uczestnikiem Kąpieli - morsowania - może być osoba, spełniająca następujące wymagania:
1. Jest osobą pełnoletnią.
2. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Kąpieli - morsowaniu wraz z rodzicami /
opiekunami prawnymi.
3. Zgłosiła swój udziału w Kąpieli - morsowaniu - w biurze zawodów w dniu wydarzenia.

4. Uiściła wpisowe w wysokości minimum 20 zł w biurze zawodów w dniu
wydarzenia do puszki WOŚP, jeśli bierze udział tylko w Kąpieli - Morsowaniu.
5. Jeśli bierze udział również w II Rekreacyjnym Biegu Morsa, uiściła wpisowe w
wysokości minimum 30zł w biurze zawodów w dniu biegu do puszki WOŚP.
6. Podpisała oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb organizatora w zakresie promocji organizowanego
wydarzenia.

Ochrona danych osobowych
§7
1. Zgłoszenie uczestnictwa w WOŚPOWANIU - morsowaniu dla WOŚP oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym.
2. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniu jest:
Stowarzyszenie Królewskie Morsy Gniezno (SKMG), ul. Cierpięgi 7A/8, 62-200
Gniezno, NIP: 7842516506, REGON: 382075660
3. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) – RODO,
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000, wraz z późn. zm.)
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO
(realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz
zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu w tym zaakceptowanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO (dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą).
5. Organizator i Współorganizator będą wykorzystywali zebrane dane osobowe
Uczestników wydarzenia w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji wydarzenia, a także w celach marketingowych i
promocyjnych.
6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez
sporządzenie, utrwalenie, przekształcenie i rozpowszechnianie przez Organizatora w

celu rozpowszechniania informacji o wydarzeniu, przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, internetu.
7. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane
dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem, nieprawidłową modyfikacją, a także
przed niezgodnym z celami przetwarzaniem i wykorzystaniem tych danych.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia
udział w wydarzeniu.
9. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. W przypadku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby organizacji
wydarzenia dane osobowe będą przetwarzane: do miesiąca po zakończeniu
wydarzenia ub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
b. W przypadku zgody marketingowej do momentu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres siedziby administratora lub przez
pocztę elektroniczną. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie,
którego dokonano wcześniej.
12. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto
uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.
Postanowienia końcowe
§8
1. Kąpiel - morsowanie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty oznacza, że uczestnik
potwierdza, iż bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Kąpieli - morsowaniu - wiąże się z
wysiłkiem fizycznym, ekspozycją na zimno i pociąga za sobą naturalne ryzyko i

zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie darowizny oznacza, że
uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
Kąpieli - morsowaniu - i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w
wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
6. Przekazanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w wydarzeniu.
7. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami mogą być wykorzystane za
zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.
8. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
wydarzenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu
wydarzenia o czym niezwłocznie powiadomi uczestników poprzez profil na
Facebooku..

