
REGULAMIN IMPREZY „WALENTYNKOWE  MORSOWANIE W 
MIĘDZYZDROJACH”  - 13.02.2022R.

I. Termin i miejsce imprezy.

1. Impreza  odbędzie się dnia 13 lutego 2022r. w godzinach 11:30 – 13:30.

2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 11:30 dnia 13 lutego 2022r. mailowo: 
anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl lub angelina.kurban@viennahouse.com oraz osobiście: 
recepcja hotelu Vienna House Amber Baltic lub punkt zbiórki w dniu imprezy.

3. Uczestnicy spotkają się o godz. 11:30 w ogródku, na terenie hotelu Vienna House  Amber 
Baltic, wejście od strony Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. 

4. Przy wejściu znajdować się będzie BIURO ORGANIZATORA - namiot, gdzie uczestnicy Imprezy 
winni złożyć podpisane oświadczenie SARS- CoV-2. Na tej podstawie otrzymają PAKIET MORSA, 
który upoważnia do uczestnictwa w imprezie.  

5. Morsowanie rozpocznie się o godz. 12:00, wejście do morza z plaży przy hotelu - pomiędzy 
wejściem C i B. 

 II. Organizatorzy imprezy.

Organizatorem Imprezy jest Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Referat Promocji, Kultury i Turystyki, 
ul. Kolejowa 33, 72 – 500 Miedzyzdroje. Współorganizatorami imprezy są: hotel Vienna House 
Amber Baltic, ul. Promenada Gwiazd 1, 72 – 500 Miedzyzdroje oraz Klub Morsów „Kurka Wodna” 
z Międzyzdrojów.

III.  Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnikiem Imprezy zostaje każda osoba, która dokona zgłoszenia uczestnictwa osobiście 
lub mailowo najpóźniej do godz. 11:30 dnia 13 lutego 2022r. 

2. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w imprezie wyłącznie w obecności przynajmniej 
jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Na terenie Imprezy nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem SARS-
Cov-2, przebywające w kwarantannie, izolacji lub osoby z symptomami choroby zakaźnej. Każdy 
z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi Oświadczenia Covidowego 
w dniu wydarzenia. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo 
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.



IV. Benefity uczestnika.

1. W ramach Walentynkowego Morsowania w Międzyzdrojach każdy z uczestników otrzymuje 
PAKIET MORSA, w skład którego wchodzą: upominki okolicznościowe, 2 kupony na gorący napój, 
1 kupon na zestaw ogniskowy (kiełbaska, bułka, ogórek kiszony), zdjęcia upominkowe w formie 
elektronicznej. 

2. Po morsowaniu Możliwość skorzystania z basenu i sauny w Hotelu Vienna House Amber 
Baltic.

3. 10% zniżki na imprezę GORĄCE WALENTYNKI w dniu 12 lutego 2022r. w hotelu Vienna House 
Amber Baltic w Międzyzdrojach.

4. 10% zniżki Koncert walentynkowy Stanisława Sojki w dniu 14 lutego 2022r w MDK 
w Międzyzdrojach.

5. Nagroda w Konkursie Walentynkowym na najlepsze przebranie.

V. Zasady bezpieczeństwa.

1. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych organizatora, 
co do zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do niniejszego regulaminu.

2. Bezpieczeństwo morsujących zabezpiecza WOPR województwa Zachodniopomorskiego.

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń ratowników.

4. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w imprezie każdemu, kogo zachowanie 
mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

5. Uczestnicy Imprezy, jak i widzowie, zobowiązani są do bezwzględnego stosowanie się do 
poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.

VI. RODO

1.Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika, takie jak dane dotyczące jego osoby, 
dane kontaktowe, dane osobiste i elektroniczne dane identyfikacyjne. Podstawą prawną tego 
przetwarzania jest ochrona prawnie uzasadnionych interesów organizatora oraz wypełnienie 
obowiązków prawnych. 

2. Odbywa się to między innymi w przeprowadzania spersonalizowanych akcji marketingowych 
i reklamowych służących wsparciu sprzedaży i zwiększaniu lojalności zainteresowanych (również 
poprzez marketing bezpośredni).

3. W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość można bezwarunkowo wycofać zgodę na 
przetwarzanie danych związanych z marketingiem bezpośrednim lub udzielone zgody na 
przetwarzanie danych, przesyłając wiadomość na adres anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl.



Więcej informacji pod numerami: 799 061 635, 609 519 590 lub 601 545 407.
Zgłoszenia przyjmujemy do 11.02.2022 r. Ilość miejsc ograniczona.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprezy oraz przyjęciem 
jego postanowień bez zastrzeżeń.

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony 
do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Każdy z uczestników wyraża zgodę na utrwalenie wizerunki jego osoby podczas Imprezy, 
a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  

4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią potwierdzenia uczestnictwa oraz jest dostępny 
w Biurze Organizatora.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie 
imprezy.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Imprezy z przyczyn od 
siebie niezależnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

PROGRAM:

11:00 – 11:30 PRZYJĘCIA ZGŁOSZEŃ  
11:30   ROZPOCZĘCIE IMPREZY 
11:45 – 11:55  ROZGRZEWKA Z ALIFITNESS & ZUMBA  
12:00 – 12:30   MORSOWANIE W BAŁTYKU 
12:30   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WALENTYNKOWEGO 
13:00 – 13:30  ZUMBA DLA KAŻDEGO

Podczas trwania imprezy możliwość rozgrzania się przy ognisku na plaży i gorących napojach. 
Zachęcamy do upieczenia kiełbaski.

O gorącą atmosferę zadba prowadzący imprezę oraz zespół Dj Petero vs. Maleo Conga Show


