PROGRAM IMPREZY
MIKOŁAJKOWA PIĄTKA Z HASTEN 2019
Organizator:
− FUNDACJA HASTEN
Cel:
- zbieranie funduszy na operację słuchu Marysi
- integracja środowiska rodzin Hastenowych
- spędzenie aktywnie wolnego czasu
- wyłonienie najlepszych pływaków

Program:
1. MORSOWANIE - godz. 8.15 - morsowanie w Jeziorku Dziekanowskim.
Jak wiadomo, morsowanie dobrze robi na zdrowie więc od razu po
rozgrzewce wskakujemy do wody! Zachęcamy do zabrania
Mikołajowych czapek - nie bez powodu świętujemy właśnie tego dnia :)
Zbiórka plaża wjazd od ul. Przy Jeziorze.
2. SPORTOWE ŚNIADANIE - godz. 9.30 - sportowe pogaduchy przy
wspólnym śniadaniu w Karuzeli Smaku w budynku Urzędu Dzielnicy
Bielany ul. Żeromskiego 29.
3. RODZINNA GRA TERENOWA - godz. 11.00- Mikołaj zgubił swój wór z
prezentami! Zaprosimy Państwa razem z pociechami do wyruszenia
wraz z nami na poszukiwania zguby. Przez godzinę będziemy poruszać
się po niewielkim terenie, wykonując zadania, które zbliżą nas do
znalezienia wora z prezentami. Bez Was się nie uda! Zbiórka przed CRS
Bielany ul. Lindego 20 - gra na terenie lasku Bielańskiego.
4. MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE - godz. 14.00- pływalnia CRS
Bielany ul. Conrada 6.- szczegóły zawodów w komunikacie.
5. GALA HASTEN 2019 - pasowanie nowych hastenowiczów,
podsumowanie i wyłonienie najlepszych pływaków w 2019,
świętowanie 5 urodzin. - Sala konferencyjna w Urzędzie Dzielnicy
Bielany wejście od ul. Jarzębskiego

Opłata za poszczególne bloki:
1. Morsowanie – 10 zł za osobę
2. Śniadanie – 25 zł za osobę
3. Gra rodzinna – 10 zł za osobę
4. Zawody pływackie – 50 zł za osobę (w cenie zawarty jest ciepły
posiłek)
5. Gala – udział bezpłatny
ZAPISY:
Zapis dokonujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 04.12.2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScYvf72GnVUWROdkdOYYSqttR6uFfpDALGVi0-PFFbRTZjA1w/viewform?
usp=sf_link

Opłaty:
Wpłaty kierujemy na konto:
Fundacja Hasten 08 1140 2004 0000 3502 7850 1136
tytułem : Piątka z Hasten - nazwisko uczestnika/ uczestników
Prawo uczestnictwa w blokach mają tylko dzieci i dorośli wraz ze swoimi rodzinami biorący
udział w zajęciach organizowanych przez Hasten.
Na każdego uczestnika czeka słodki upominek.

UWAGA
Akceptacja regulaminu wiąże się z deklaracją oświadczenia ze strony uczestników
imprezy w następującej formie:
Osoba pełnoletnia – Oświadczam, że jestem zdrowy i nie mam żadnych
przeciwwskazań do udziału w imprezie. Biorę pełna odpowiedzialność za stan
swojego zdrowia.
Rodzic/prawny opiekun osoby nieletniej– oświadczam, że dziecko jest zdrowe i
nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. Biorę pełna
odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
Prawidłowo wypełniona rejestracja online stanowi zarazem zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w imprezie.
Postanowienia końcowe:
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach i programie czasowym
imprezy,
– za swój stan zdrowia odpowiadają uczestnicy, w przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność ta spoczywa na ich opiekunach prawnych,
– w sprawach spornych głos decydujący ma organizator
– biorąc udział w imprezie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji wydarzenia,
– organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów,
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
organizator.
Zawody będą dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ust.
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 poz. 880 z późn. zm.) nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku,
mogą być publikowane na stronie organizatora.

