Regulamin
Wakacyjne Zawody Pływackie
I.

Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg.
2. Grupa Wodna Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Sportów
Wodnych.

I.

Cele:
1. Upowszechnianie pływania jako zdrowej i nie kontuzyjnej formy ruchu.
2. Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Motywowanie dzieci wraz z rodzinami do powrotu na pływalnię po pandemii COVID-19.
4. Promocja miasta Elbląg.

II.

Termin, miejsce i zapisy:
1. Zawody odbędą się 23.07.2020r.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 9.00. Po zakończeniu części sportowej
imprezy, uczestnicy zawodów będą mogli bezpłatnie skorzystać z części rekreacyjnej CRW
Dolinka, do godz. 11.00.
3. Biuro zawodów będzie mieściło się w CRW Dolinka i będzie czynne w dniu zawodów w
godz. od godz. 8.30 do godz. 8.50.
4. Miejsce zawodów: CRW Dolinka ul. Moniuszki 25, 82-300 Elbląg.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia
21.07.2020 do godz. 23.59. Aby wziąć udział w zawodach należy wysłać zgłoszenie na
adres e-mail imprezy@mosir.elblag.eu podając w treści poniższą formułę:
Zgłaszam moją córkę/syna (imię i nazwisko dziecka oraz dokładna data urodzenia) do
udziału w Wakacyjnych Zawodach Pływackich w dniu 23.07.2020 r. o godz. 9.00-11.00.
Organizatorzy przewidują możliwość przedłużenia terminu zapisów oraz możliwość
zapisania dziecka w dniu zawodów, jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany.
6. Do zawodów dopuszczeni zostaną jedynie zgłoszeni zawodnicy, których rodzice/prawni
opiekunowie wyrazili na to pisemną zgodę podpisaną w biurze zawodów w dniu imprezy
oraz którym zostanie nadany przez Organizatorów numer startowy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu, przy czym
uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na stronie www.mosir.elblag.eu, najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem
imprezy. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony
Organizatorów żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
8. Limit uczestników na wszystkich dystansach to 100 osób.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.

10. W Wakacyjnych Zawodach Pływackich może wziąć udział każde dziecko umiejące
samodzielnie przepłynąć 25 metrowy basen, w wieku od 6 do 15 lat.
III.

Dystans:
Dystans, jaki będą mieli do pokonania zawodnicy, uzależniony jest od wieku uczestników. W
przypadku zgłoszenia małej liczby zawodników organizator zastrzega sobie prawo łączenia
kategorii wiekowych. W czasie zawodów obowiązują następujące kategorie wiekowe:
a) 2013-2014 r. (6-7 lat)
a) 2012 r. (8 lat)
b) 2011 r. (9 lat)
c) 2010 r. (10 lat)
d) 2009 r. (11 lat)
e) 2008 r. (12 lat)
f)

2007 r. (13 lat)

g) 2006 r. (14 lat)
h) 2005 r. (15 lat)
*Możliwość płynięcia z pomocą przyboru.
IV.

Kwalifikacja i nagrody:
1. Wszyscy zawodnicy po ukończeniu zawodów otrzymają pamiątkowy medal.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

V.

Uwagi:
1. Ze względów bezpieczeństwa oraz COVID-19 rodzice/prawni opiekunowie oraz rodziny
zawodników nie będą mogli w czasie zawodów przebywać na obiekcie CRW Dolinka.
2. Wejście zawodników na obiekt odbywać się będzie od godz. 8.30. Na pływalni będą
obecni instruktorzy, którzy pokierują uczestników zawodów zarówno do przebieralni, jak i
na nieckę basenu.
3. Wyznaczeni instruktorzy przeprowadzą rozgrzewkę w szerokiej części niecki basenowej.
4. Zaleca się szybkie i sprawne przebieranie się i wchodzenie na nieckę basenową
ewentualnie przyjście na obiekt mając już na sobie strój sportowy.
5. Wyznaczony dystans uczestnik może pokonać sposobem dowolnym (dzieci mające obawy
mogą używać pomocy w postaci desek pływackich lub tzw. Makaronów – sprzęt dostarcza
Organizator). Wejście do wody – skok startowy lub z wody.
6. Organizator układa listy startowe na podstawie zgłoszenia, według roczników.
7. Na terenie niecki ruchem kieruje sędzia rozprowadzający.
8. W zawodach nie obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego i FINA.
9. W zawodach nie będzie prowadzony pomiar czasu.
10. Udział w zawodach jest bezpłatny.
11. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do Wakacyjnych Zawodów
Pływackich oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji
sportowej wymagającej intensywnego wysiłku fizycznego. Rodzic/opiekun prawny

oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną
odpowiedzialność.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie
zawodów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
14. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
15. Na czas trwania zawodów Organizatorzy zapewnia opiekę medyczną. W razie
konieczności udzielenia pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi
medycznej dotyczące kontynuacji udziału w zawodach należy traktować jako ostateczne.
16. Organizatorzy posiadają ubezpieczenie OC.
17. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku
dziecka, tzn. udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego jego wizerunku
na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w
prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach
telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci
multimedialnej.
18. Wyrażenie wszelkich zgód w oświadczeniu jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
Brak wyrażenia zgody w oświadczeniu sprawia, że udział w Wakacyjnych Zawodach
Pływackich jest niemożliwy,
19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

