II SOSNOWIECKA 24 GODZINNA SZTAFETA PŁYWACKA
Regulamin
I.
ORGANIZATOR
Drużyna WOPR Sosnowiec
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Tel. Kontaktowy – 882 025 932
II.
CEL IMPREZY
- Upowszechnianie zdrowotnych walorów pływania jako prostej formy aktywności
fizycznej,
- aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
III.
TERMIN I MIEJSCE
Start - 27.03.2020 godzina 15:00, zakooczenie 28.03.2020 godzina 15:00
Kryta pływalnia MOSiR Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 46a
IV.
ZAPISY
1. Zapisów do udziału w imprezie można dokonywad:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 882 025 932
- mailowo na adres: biuro@wopr.sosnowiec.pl
- osobiście na pływalni krytej MOSiR przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a
w dniach 27.02.2020 od godziny 8:00 do 26.03.2019 do godziny 20:00.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny. Koszt wstępu na pływalnię w ramach udziału
w imprezie pokrywa organizator.
3. Poprawne zgłoszenie obejmuje wypełnienie oraz dostarczenie osobiście na
pływalnię krytą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a w Sosnowcu karty
zgłoszeniowej, zaakceptowanie regulaminu oraz oświadczeo zawartych w
karcie do dnia 26.03.2019 do godziny 20:00.
4. Przed wysłaniem/dostarczeniem wypełnionej karty należy ustalić dostępność
przedziału czasowego, w którym uczestnik ma zamiar wystartować w
imprezie.
V.
ZASADY OGÓLNE
1. W sztafecie mogą wziąd udział wszyscy chętni, którzy zadeklarują pisemnie
udział w SZTAFECIE PŁYWACKIEJ na specjalnej karcie zgłoszeniowej Drużyny
WOPR Sosnowiec.
2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadad aktualne badania lekarskie lub złożyd
oświadczenie o stanie zdrowia – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i
wynikających z tego konsekwencji w trakcie trwania Sztafety organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
3. Zawodnicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z
regulaminem.

4. Zawody rozpoczną się w dniu 27.03.2020 o godzinie 15:00 a zakooczą się dnia
następnego 28.03.2020 o godzinie 15:00 – 24 godziny
5. Uczestnicy biorą udział w Sztafecie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
dostępnym u organizatora podczas imprezy.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do indywidualnego liczenia długości
przepłyniętego dystansu, po czym przekazuje wynik sędziemu w celu
weryfikacji. W przypadku celowego wprowadzenia sędziego w błąd, zawodnik
może zostad zdyskwalifikowany.
7. Sędzia główny/przedstawiciel organizatora jest odpowiedzialny za prawidłowy
przebieg imprezy.
8. Uczestnicy wchodzą na pływalnię zgodnie z ustalonym harmonogramem.
9. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi, którego udział w Sztafecie
dojdzie do skutku pamiątkowy medal.
10. Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym w zadeklarowanym przez siebie
przedziale czasowym.
11. Grupy zorganizowane biorą udział w imprezie na podstawie grupowej karty
zgłoszeniowej.
Opiekun
grupy/osoba
zgłaszająca
bierze
pełną
odpowiedzialnośd za zgłaszanych uczestników.
12. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania
wszelkich zasad i regulaminów obiektu na którym odbędzie się impreza.
13. Każdy uczestnik biorący udział w Sztafecie wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Drużynę WOPR Sosnowiec celem zgłoszenia do
imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości – zgodnie z oświadczeniem
na karcie zgłoszeniowej.
14. Akceptując regulamin każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich
rodzic/opiekun prawny) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe,
wywiady, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły byd wykorzystane
przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach
marketingowych organizatora.
15. Rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej może cofnąd wyrażone zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie skuteczne w momencie
dostarczenia organizatorowi odpowiedniego oświadczenia pisemnego.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeo zdrowotnych
oraz następstw nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na
terenie obiektu.
17. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
18. W Sztafecie mogą wziąd udział jedynie zawodnicy wcześniej zgłoszeni i
zapisani na liście startowej organizatora.
19. Limit uczestników wydarzenia wynosi maksymalnie 200 osób.
20. Organizator zastrzega sobie do zmian w regulaminie.
21. W kwestiach spornych decyzję podejmuje organizator

