
 

REGULAMIN REJSU PO JEZIORZE POWIDZKIM 

w ramach 29. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Powidz 2021 

 

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Powidzkiego 

 

1. Rejs po Jeziorze Powidzkim przeznaczony jest dla osób, które w dniu 31 stycznia 2021 roku 

dokonają „wrzutu” dowolnej sumy pieniędzy do puszki wolontariusza znajdującego się na 

terenie O.W. Łazienki 

 

2. Uczestnicy Rejsu zobowiązani są przestrzegać obecnie panujących zasad sanitarno – 

epidemiologicznych: zdezynfekować ręce przed wejściem na pokład, a także zakrywać nos i 

usta przez cały okres rejsu. 

 

3. Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Powidzkiego nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne 

zgromadzenia, mogące powstać w czasie oczekiwania na rejs.  

 

4. Jednorazowo w Rejsie udział może wziąć max 5 osób, z wyjątkiem rodzin z dziećmi. 

 

5. Żaglówki wypływają o godz. 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00. 

 

6. Miejscem startowym jest pomost żeglarski na O.W Łazienki (ul. Bilskiego 7) 

 

7. Niniejszy regulamin jest zamieszczony jest przy pomoście, dlatego też każdy kto wchodzi na 

teren licytacji jest zobowiązany go przestrzegać, a także zaakceptować jego postanowienia. 

 

8. Zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami związanymi z COVID – 19, osoby biorące 

udział w Rejsie uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do 

przestrzegania zasad sanitarno – epidemiologicznych, a także oświadczają iż wiedzą, że udział 

w imprezie może wiązać się z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-Cov 2 (koronawirus) i nie 

będą wnosić skarg i zażaleń na Organizatorów. 

 

9. Uczestnicy Rejsu oświadczają, iż wg ich najlepszej wiedzy nie są na kwarantannie, nie mieli 

kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 oraz nie posiadają objaw (kaszel, gorączka, ból 

mięśni itp.) charakterystycznych dla wirusa COVID-19. 

 

10. Uczestnicy Rejsu wyrażają zgodę na zbadanie temperatury ciała przez obsługę wydarzenia.  

 

11. Osoby uczestniczące w wydarzeniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na fb Domu Kultury i jego Partnerów, prasie i portalach internetowych. 

 

12. Uczestnictwo w  Rejsie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jego 

postanowień. 

 

 


