
 

 

 

Regulamin „Rodzinna Sztafeta Mikołajkowa 2021” w Warszawie 

 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem sztafety pływackiej (zwanej dalej „Zawodami”) jest klub pływacki Swimple 
zarejestrowany w KRS pod nr 0000897141 jako Swimple sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 
67a/213, 01-755 Warszawa, nr NIP 5252860437 i REGON 388794597. 

 

CEL ZAWODÓW: 

▪ Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu  

▪ Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku  

▪ Upowszechnianie amatorskiego pływania wśród rodzin z dziećmi  

▪ Sprawdzian umiejętności pływackich uczestników 

 

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW  

• Zawody odbędą się 5 grudnia 2021 r (niedziela) na pływalni OSiR Mokotów przy 
ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie, w godzinach 15.30-18.30.  

• Szczegółowy program zawodów oraz godziny startu poszczególnych serii będą dostępne na 
stronie internetowej www.swimple.pl na 5 dni przed Zawodami. Informacje te będą też 
wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji. 

• Termin (w tym godziny startu serii) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również 
Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej. W takim 
przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inną edycję imprezy lub 
przeniesienie opłaty startowej do wykorzystania na zajęcia pływackie.  

 

DANE TECHNICZNE: 

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

▪ Niecka pływalni 16 m - 3 tory, temp. wody ~30 st. C 

 

  

http://www.swimple.pl/


 

ZASADY UCZESTNICTWA I ZAWODÓW 

▪ W Zawodach uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 4 do 16 lat (tj. urodzone w latach 
2017- 2005) oraz ich rodzice lub dziadkowie zwani dalej Zawodnikami.  

▪ Zawody rozgrywane będą na dystansie 2 x 25 m w 3 kategoriach wiekowych – ustalonych 
po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń. 

▪ Starty odbywają się w dowolnym stylu na plecach lub brzuchu ze sprzętem lub bez 
w zależności od umiejętności pływackich Zawodników. Start rozpoczynają dzieci wyłącznie 
z wody. 

• Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni ubiór tj. strój 
pływacki/kąpielówki, czepek.  

• W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. W jednej serii możliwy 
jest start maksymalnie 6 sztafet. Przydział do serii następuje na podstawie kategorii 
wiekowej dziecka.  

• Pomiar czasu będzie łapany i zapisywany za pomocą stoperów przez instruktorów Swimple. 

 

NAGRODY: 

▪ Medale, dyplomy i upominki dla wszystkich Zawodników biorących udział w Zawodach 

▪ Puchar dla najlepszej sztafety w danej kategorii wiekowej 

 

OPŁATA STARTOWA 

▪ Opłata dla uczestników Swimple wynosi 20 zł od osoby. W przypadku startu jednego rodzica 
ze wszystkimi zgłoszonymi dziećmi opłata za rodzica jest wnoszona jednorazowo. 

▪ Opłata dla uczestników sztafet spoza Swimple - 40 zł za osobę. W przypadku startu jednego 
rodzica w więcej niż jednej sztafecie opłata zostanie rozliczona analogicznie jak w przypadku 
uczestników Swimple. 

 

ZGŁOSZENIA 

▪ Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest przesłanie zgłoszenia sztafety na nasz adres 
mailowy info@swimple.pl do dnia 21 listopada 2021 r oraz wniesienie opłaty startowej.  

▪ Limit zgłoszeń wynosi 108 sztafet (ok. 220 uczestników w podziale na 3 tury). O 
zakwalifikowaniu się do Zawodów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu 
rejestracji na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o pomyślnej rejestracji. Jeśli 
taka wiadomość nie dotrze (np. z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy 
zakwalifikowania jako spam), należy zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni poprzez adres e-mail: 
info@swimple.pl 

▪ Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie będą uwzględniane jako lista rezerwowa na 
nadchodzącą imprezę.  

  



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

▪ Indywidualne ubezpieczenie NNW pozostawia się do uznania uczestnika. 

▪ Zawodników oraz osoby towarzyszące obowiązuje Regulamin OSiR Mokotów przy 
ul. Niegocińskiej 2A.  

▪ Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu. 

▪ Zgłoszenie do zawodów oznacza, że Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach. 

▪ Podczas zawodów nad bezpieczeństwem Zawodników czuwać będą instruktorzy Swimple 
oraz ratownicy WOPR, a także ratownik medyczny. 

▪ Podczas Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez 
firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną 
Zawodów. 

▪ 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). 

▪ Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników 
zawodów przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. 
Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń zawartych w aktualnie 
obowiązujących aktach normatywnych. 

▪ Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych 
ostateczna decyzja należy do organizatora.  

 

 

Do zobaczenia na zawodach! 


