
Wygraj Manewry Morskie (MM) 2022/2023 - Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą MM jest Jarosław Kłodziński. Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. 

2. Organizatorami MM są: Fundacja PP , Jarosław Kłodziński i Partnerzy. 

3. To będzie wyjątkowy czas spędzony w naukowej i sportowej atmosferze Fair Play.  

4. Zapraszamy dziatwę i żaków z gdyńskich szkół. Udział jest dobrowolny. 

5. Mamy dla Ciebie stypendia: naukowe i sportowe po kilkaset złotych. 

6. Chcemy dawać po cztery stypendia w wysokości 40%, 30%, 20% i 10% posiadanej puli. 

7. Ponadto mamy dla Was puchary, medale i zaproszenia. Stypendia przelewamy na wskazane konto. 

8. Tylko dla ucznia - przepustka na Galę Finału Konkursu wiedzy o Morzu w 2023 roku.  

9. MM nawiązują do starożytnego ideału „Kalos Kagathos” czyli „piękny i dobry”. 

10. Czeka na Ciebie olimpiada wiedzy i turniej sprawnościowy. Są tylko dwa warunki udziału. 

11. Pierwszy to akceptacja regulaminu MM na stronie www.klodzinski.info.pl  

12. W roku nauki 2023/24 musisz uczyć się w szkole z siedzibą na terenie Miasta Gdynia.  

13. Teoria: sport, turystyka, rekreacja, olimpizm, MW, Harcerstwo, region „południowy Bałtyk”.  

14. Praktyka: skok w dal, skok dosiężny, skok z miejsca, biegi, strzelectwo, gry zespołowe,  

15. Zgłoszenia w listopadzie. Eliminacje w grudniu. Półfinał w styczniu. Finał w lutym. 

16. Zgłoszenia wyłącznie mailowo na: fundacjapp1@wp.pl , kontakt 601 65 88 12 

17. MM będą odbywać się na terenie Gdyni. Dopuszczamy kontrolę antydopingową ☺. 

18. Być może będzie reżim sanitarny. Akceptuję: pomiar temperatury, dezynfekcję dłoni, maseczki na twarzy. 

19. Osoba do 18 lat na udział w MM musi mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna.  

20. Koszty dojazdu we własnym zakresie. Nie zapewniamy wyżywienia. 

21. W trakcie MM zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków.  

22. Start na własne ryzyko. Uczestnik może nabyć dodatkowe ubezpieczenie dla siebie. 

23. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

24. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykonuję polecenia organizatorów. 

25. Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku w celach niekomercyjnych na czas nieokreślony. 

26. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika z MM w trybie natychmiastowym. 

27. Dane w zgłoszeniu: imię, nazwisko, rok urodzenia, znak zodiaku, szkoła, nr telefonu, mail 

28. Osoba do lat 18: imię i nazwisko prawnego opiekuna, nr telefonu i adres mailowy. 

29. Udział w MM. Na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO, Fundacja jest administratorem Państwa danych 

osobowych i mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, 

sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia, przetwarzania, a także posiadają 

Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Fundacja Pozytywne Pomorze, 81-185 Gdynia NIP 958 170 68 11, KRS 0000828552 

                                                                                                                 Z pozdrowieniem Kalos - Kagathos  

                                                                                                                                Organizatorzy MM                                                                       
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