Regulamin kąpieli „Wrocławskich Morsów”
dla członków stowarzyszenia oraz innych osób biorących udział w kąpielach

Osoby wchodzące do zimnej wody robią to na własną odpowiedzialność, dlatego przed pierwszym razem należy
zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia przeciwwskazań do takich kąpieli.

Użyte skróty i określenia należy rozumieć jako:
WM - Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy.
Zarząd - Osoby wybrane przez Członków Stowarzyszenia do reprezentowania WM.
Uczestnik - Członek stowarzyszenia WM lub osoba gościnnie biorąca udział w kąpieli.
Kąpielisko - Miejsce kąpieli, przygotowane przez członków WM.
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Znajomość regulaminu i jego stosowanie jest obowiązkiem każdego uczestnika kąpieli.
Kąpiele organizowane są według planu zamieszczonego na stronie internetowej oraz indywidualnych
ustaleń zarządu Stowarzyszenia WM.
Wszyscy uczestnicy kąpieli w zimnej wodzie zobowiązani są do kulturalnego zachowywania i odnoszenia
się z należytym szacunkiem do osób obecnych na kąpielisku.
Uczestników kąpieli obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu czy innych środków odurzających
lub pozostawania pod ich wpływem.
Każdy uczestnik indywidualnie ponosi odpowiedzialność cywilną jak i prawną za szkody powstałe
w związku z udziałem w kąpielach, przygotowaniach do nich oraz aż do czasu opuszczenia miejsca kąpieli.
Osoby niepełnoletnie biorące udział w kąpieli winny pozostawać pod stałą opieką swoich rodziców,
prawnych opiekunów lub osoby to tego celu przez nich wyznaczoną.
Osoba zażywająca zimnej kąpieli po raz pierwszy, powinna zgłosić się do członka zarządu lub osoby przez
nią wyznaczonej w celu podpisania oświadczenia oraz zapoznania się z podstawowymi zasadami kąpieli
w zimnej wodzie.
Wszystkich uczestników prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń członków zarządu WM lub
osób przez nich wyznaczonych.
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników kąpieli zaleca się wzajemną obserwację a w razie potrzeby
udzielenie pomocy osobie potrzebującej.
Przebywanie zwierząt na kąpielisku jest możliwe wyłącznie pod opieką właściciela lub osoby przez niego
wyznaczonej. Osoba taka zobowiązana jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę oraz
odpowiada za wszystkie szkody przez nie spowodowane.
Zabrania się kąpieli zwierząt.
Za rzeczy pozostawione lub zaginione na kąpielisku, WM nie odpowiadają.
Wszystkich uczestników uprasza się o pozostawienie po sobie należytego porządku.
Samodzielne kąpiele w zimnej wodzie są zabronione.
Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocyjnych.

