REGULAMIN WYDARZENIA
1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie na ul. 3 Maja 11,
43-200 Pszczyna, zwane dalej Organizatorem.
2. Miejsce realizacji wydarzenia – Ośrodek Sportów Wodnych w Łące
(gm. Pszczyna).
3. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni.
4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej.
6. Ograniczenia związane z udziałem w wydarzeniu dotyczą:
6.1
Udziału w „Śniadaniu na plaży” - w tej części wydarzenia
mogą wziąć udział TYLKO MIESZKAŃCY OBSZARU DZIAŁANIA
Organizatora, tj. gmin: Ornontowice, Orzesze, Wyry, Kobiór, Miedźna,
Bieruń, Bojszowy, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pawłowice, obszar
wiejski Pszczyny (tj. z wyłączeniem miasta Pszczyna).
 liczba dostępnych miejsc – 100.
 zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, na formularzach
dostępnych na stronie Organizatora lub w jego siedzibie.
 zapisy mogą być składane mailowo - skan przesłany na adres:
stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl lub osobiście w siedzibie
Organizatora – ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna.
Każdy z uczestników „Śniadania na plaży” otrzyma pakiet:
 porcję śniadania wydanego od godz.12.00 na Ośrodku Sportów
Wodnych wraz z napojem;
 pudełko śniadaniowe;
6.2 Udziału w transporcie zorganizowanym :
 zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, na formularzach
dostępnych na stronie Organizatora lub w jego siedzibie
 zapisy mogą być składane mailowo - skan przesłany na adres:
stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl lub osobiście w siedzibie
Organizatora – ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna.

 transport dot. przejazdu busem na teren imprezy na godz. 12.00
oraz transportu powrotnego, po jej zakończeniu.
 Organizator planuje uruchomienie dwóch linii, każda po 27 osób:
- z Bierunia, przez Bojszowy i Jankowice
- z Ornontowic, przez Orzesze, Wyry, Kobiór
 w zależności od zgłoszeń, trasa busa może zostać zmodyfikowana
lub w razie braku zainteresowania, nie zostanie uruchomiona.
6.3
Udziału w zawodach sportowych (sporty wodne) – zapisy
dokonywane będą na miejscu realizacji wydarzenia.
6.4
Udziału w quizie – udział poprzez wypełnienie formularzy
quizowych wydawanych podczas wydarzenia.
Pozostałe atrakcje dostępne są bez ograniczeń dla wszystkich uczestników
wydarzenia.
7. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość
zamieszkania, numer telefonu,) oraz na rozpowszechnianie wizerunku
(w przypadku wykonania dokumentacji zdjęciowej/reportażu
audiowizualnego podczas wydarzenia oraz rozpowszechnienie jej na
stronie internetowej bądź innych materiałach promujących
Stowarzyszenie.)
8. Termin składania formularzy zgłoszeniowych, dot. pkt. 6.1 i 6.2
niniejszego regulaminu upływa w dniu 21 czerwca 2017 r. (do godz.
16.00). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
9. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty przez Zarząd Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
10. Z przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu, programu lub odwołania wydarzenia.
W momencie zaistnienia takich okoliczności Uczestnicy zostaną
w stosownym terminie o tym fakcie poinformowani.
11. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskiej”.

