REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI NOCLEGOWEJ PODCZAS
5. GDAOSK MARATONU

I.

Postanowienia ogólne:
1.
2.
3.

4.

II.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z darmowego noclegu w ramach
imprezy 5. Gdaosk Maraton (dalej „Regulamin").
Organizatorem darmowego noclegu w ramach imprezy 5. Gdaosk Maraton
jest GOS w Gdaosku (dalej „Organizator”).
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są zawodnicy biorący udział
w Imprezie 5. Gdaosk Maraton (dalej „Zawodnicy”), którzy dokonali rezerwacji oraz
korzystają z oferty bezpłatnego noclegu przygotowanego przez Organizatora.
Dokonując rezerwacji Zawodnik oświadcza, iż zapoznał i zgadza się z treścią
Regulaminu.

Miejsce:
1.

III.

Miejska Hala Sportowa (dalej „Hala noclegowa”)
ul. Kołobrzeska 61
80-394 Gdaosk
Nocleg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

IV.

Nocleg w Hali noclegowej jest bezpłatny.
Hala noclegowa będzie czynna od godz. 16:00 w dniu 13.04.2019 r. do godz. 07:00
w dniu 14.04.2019 r.
Zameldowanie na Hali noclegowej będzie możliwe w godzinach: 16:00 – 22:00 w dniu
14.04.2019 r.
W dniu 13.04.2019 r. po godzinie 22:00 wejście na Halę noclegową będzie
niemożliwe.
Organizator 5. Gdaosk Maratonu nie zapewnia karimat, materacy, łóżek, koców,
śpiworów, pościeli, ręczników, przyborów toaletowych itp.
W Hali noclegowej będzie zapewniony dostęp do toalet oraz pryszniców.
W Hali noclegowej nie będzie depozytu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione bez
opieki.
Pod Halą noclegową znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, jednak
Organizator nie zapewnia dostępności tych miejsc, ani nie ponosi odpowiedzialności
za pozostawione na tych miejscach pojazdy, czy ich zawartośd.
Na teren Hali noclegowej nie można wprowadzad zwierząt.

Transport:

1.

V.

Przeznaczenie :
1.

VI.

Noclegi przeznaczone są tylko dla zawodników 5. Gdaosk Maratonu, którzy
są zarejestrowani, uiścili wpisowe i dokonali rezerwacji noclegowej.

Rezerwacja :
1.
2.
3.
4.
5.

VII.

Organizator zapewnia transport autobusowy osobom korzystającym z bezpłatnego
noclegu (wyłącznie w jedną stronę), z miejsca noclegu, umożliwiający dotarcie na
start maratonu. Wyjazd spod Hali noclegowej o godzinie 7:00.

Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona i wynosi 200 osób. O przyznaniu miejsca
w Hali noclegowej decyduje kolejnośd rezerwacji.
Zawodnik ma prawo zarezerwowad tylko jedno, darmowe miejsce w Hali noclegowej.
Rezerwacji można dokonywad tylko za pośrednictwem formularza dostępnego pod
adresem: www.gdanskmaraton.pl
Zawodnik otrzyma mailową informację zwrotną o potwierdzeniu darmowego
noclegu.
Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 12.04.2019 r. do godz. 12:00 lub do
wyczerpania limitu miejsc.

Meldunek oraz zasady korzystania z noclegu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zakwaterowanie odbywad się będzie na podstawie weryfikacji dowodu tożsamości
z listą rezerwacji.
Wejście do Hali noclegowej TYLKO na podstawie dowodu osobistego.
Używanie grzałek elektrycznych oraz otwartego ognia w Hali noclegowej jest
zabronione.
Pracownik recepcji, z uwagi na bezpieczeostwo, ma prawo odmówid otwarcia obiektu
w godzinach 22:00 do 06:00.
Na terenie Hali noclegowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Zawodnik znajduje się w stanie po
spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, nie zostanie on wpuszczony do
Hali noclegowej, zaś w przypadku stwierdzenia użycia takich środków przez
Zawodnika znajdującego się w Hali noclegowej, będzie on zobowiązany do jej
opuszczenia.
W hali noclegowej obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 06:00
Zawodnicy nie stosujący się do poleceo Organizatora i pracowników Hali noclegowej,
korzystający z darmowego noclegu lub urządzeo Hali noclegowej w sposób sprzeczny z
przeznaczeniem,
zasadami
współżycia
społecznego
i
Regulaminem,
zakłócający spokój
pozostałych Zawodników, jak również zachowujący się
agresywnie, mogą zostad pozbawieni prawa do noclegu w trybie doraźnym, co
skutkuje koniecznością natychmiastowego opuszczenia Hali noclegowej.

9.

VIII.

Zawodnicy przebywający na terenie Hali noclegowej obowiązane są do stosowania się
do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych na terenie Hali noclegowej
oraz stosowania się do poleceo oraz komunikatów Pracowników Organizatora, a także
służb.

Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.

4.

Każda osoba korzystająca z darmowego noclegu zobowiązana jest do zaakceptowania
niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi Imprezy. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowieo Regulaminu zostanie częściowo lub w
całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważnośd.
Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Hali noclegowej
ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za wyrządzone szkody.

