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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Rodzinna Sztafeta Mikołajkowa 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Pływania Swimple 

 

CEL ZAWODÓW: 

▪ Upowszechnienie amatorskiego pływania wśród rodzin z dziećmi  

▪ Popularyzacja pływania oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

▪ Sprawdzian umiejętności pływackich zawodników 

 

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 

8 grudnia 2019 r (niedziela), pływalnia przy ul. Bełskiej 1/3 

 

DANE TECHNICZNE: 

▪ Niecka pływalni 25 m - 6 torów, temp. wody ~28 st. C 

▪ Pomiar czasu: ręczny 

▪ Zawody przeprowadzane są seriami na czas 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

▪ W zawodach uczestniczyć mogą dzieci i ich rodzice lub dziadkowie uczestniczący 

w szkoleniu Swimple w roku szkolnym 2019/20 

▪ Starty w dowolnym stylu na plecach lub brzuchu ze sprzętem lub bez w zależności od 

umiejętności pływackich. Zawodnicy rozpoczynają start wyłącznie z wody przy ścianie 

basenu. Drugi zawodnik może wystartować dopiero wtedy, gdy płynący przed nim 

zawodnik dotknie ściany. W przypadku gdy drugi zawodnik rozpocznie start zanim 

poprzedzający go pływak dotknie ściany, nastąpi dyskwalifikacja drużyny. 

▪ Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 2 x 25 m (rocznik 2015-2004). W 

zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas.  

 

NAGRODY: 

▪ Dyplomy i nagrody dla wszystkich rodzin  

▪ Puchar dla trzech najlepszych sztafet 
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OPŁATA STARTOWA: 

Udział w sztafecie jest płatny 20zł. Pieniądze z opłaty startowej w całości zostaną przeznaczone na 

cele charytatywne.  

 

ZGŁOSZENIA: 

▪ Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie formularza do dnia 29 listopada 

2019 r pod linkiem - https://swimple.pl/blog/rodzinna-sztafeta-mikolajkowa-2019/ 

▪ Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane chyba, że któraś 

z wcześniej zapisanych osób zrezygnowała z imprezy. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Program zawodów zostanie przedstawiony po zebraniu wszystkich zgłoszeń tj. po 29 listopada.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

▪ Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

▪ Zawodników oraz osoby towarzyszące obowiązuje Regulamin Pływalni ZSO przy ul. Bełskiej 

▪ Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu 

▪ Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników 

zawodów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgody na 

nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć z ich wizerunkiem na potrzeby zawodów, jak i 

organizatora. 

▪ Zgłoszenie do zawodów oznacza dobrowolne wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów 

uczestników zawodów na przetwarzanie danych osobowych swoich, dziecka oraz osób 

startujących w celach niezbędnych do realizacji imprezy przez organizatora zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

▪ Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych 

ostateczna decyzja należy do organizatora;  
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