
 Wygraj Manewry Morskie (MM) 2023 dla dorosłych - Regulamin uczestnictwa 

1. Pomysłodawcą MM jest dr Jarosław Kłodziński. 

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

3. Patronat honorowy udzielili: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz ZMiGM. 

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

5. Zapraszamy uczniów, studentów, pełnoletnich mieszkańców Gdyni i okolic. Udział jest bezpłatny. 

6. Zapraszamy: żołnierzy, pracowników cywilnych wojska, wykładowców i pasjonatów morza. 

7. Mamy dla Was puchary, medale i upominki oraz 3 nagrody główne do wyboru: 

1) Jednodniowy rejs pod żaglami dla dwóch osób – termin ustala organizator 

2) Pobyt na Kaszubach dla 2 osób – zapewniamy pokój w dobie hotelowej i 3 posiłki bez napojów 

3) Nocleg w schronie dla 2 osób z atrakcjami zgodnie z regulaminem pobytu 

8. Eliminacje - test wyboru. To my sprawdzamy testy. Dla firm test dostarczamy do sekretariatu.  

9. Osoby indywidualne zaprosimy na test eliminacyjny. Półfinał i finał do końca maja 2023. 

10. W półfinale czeka na Ciebie olimpiada wiedzowa, a w finale dodatkowo mini turniej sportowy. 

11. Potrzebna Twoja akceptacja regulaminu MM na stronie www.klodzinski.info.pl  

12. Teoria: sport, turystyka, olimpizm, MW, harcerstwo, region „południowy Bałtyk”, morze. 

13. Praktyka to zadania: szybkościowe, rzutowe, zwinnościowe, strzeleckie, wytrzymałościowe. 

14. Podajemy wyniki zawodników z każdej konkurencji. Lider 50 pkt, ostatni 1 pkt.  

15. Zgłoszenia do 11.04.2023 r. wyłącznie mailowo na: fundacjapp1@wp.pl , kontakt 601 65 88 12. 

16. Zgłoszenia mogą być indywidualne i zespołowe. Wykonujecie polecenia organizatorów 

17. MM będą odbywać się na terenie Gdyni. Nie można mieć objawów chorobowych: kaszel, katar itp.  

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

19. Koszty dojazdu we własnym zakresie. Nie zapewniamy wyżywienia. 37°C wyklucza z eliminacji. 

20. W trakcie MM zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i telefonów  

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

22. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu. 

23. Oświadczam, jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. . 

24. Zgadzam się na wykorzystanie wizerunku z MM w celach niekomercyjnych na czas nieokreślony. 

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

26. Dane w zgłoszeniu: imię, nazwisko, rok urodzenia, instytucja, nr telefonu. 

27. Trudne decyzje nie ujęte w regulaminie podejmują organizatorzy. 

28. 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. 

                                                                                  Ze sportowym i naukowym pozdrowieniem                                                                                                    

                                                                                                                                                     

http://www.klodzinski.info.pl/
mailto:fundacjapp1@wp.pl

