
Regulamin 

I MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 

o Puchar Burmistrza Ząbkowic Śląskich, 05.12.2021 r.  

 

I. Cel zawodów 

1. Popularyzacja pływania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.  

2. Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży gminy Ząbkowice Śląskie.  

3. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności 

ruchowych dzieci i młodzieży. 

4. Umożliwienie rywalizacji sportowej jako formy sprawdzenia umiejętności pływackich dzieci  

i młodzieży.  

II. Organizatorzy zawodów 

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

III. Partnerzy 

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich 

IV. Termin i miejsce zawodów 

• 05.12.2021 r. w godz.: 8:00 - 13:00 

• Słoneczny Park Wodny ul. Kusocińskiego 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

V. Uczestnictwo 

1. W zawodach udział biorą dzieci szkół podstawowych i przedszkoli gminy Ząbkowice Śląskie. 

Każdy uczestnik ma prawo do startu w maksymalnie dwóch wybranych stylach: 

a) styl klasyczny 

b) styl dowolny 

c) styl grzbietowy 

2. Limit startujących zawodników wynosi 300 osób. 

3. Każdy uczestnik zawodów oraz opiekunowie muszą zakupić jednorazowy bilet wstępu do 

Słonecznego Parku Wodnego wg stawki określonej w Cenniku. Bilet traktowany jest jako 

wpisowe na zawody. Cennik dostępny na www.basenzabkowice.pl  

VI. Zgłoszenia do zawodów 

http://www.basenzabkowice.pl/


• Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.12.2021 r. do godziny 15:00  

 Zgłoszenia przyjmowane są na zbiorczych kartach startowych podpisanych przez 

trenera/opiekuna/instruktora  

 Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest w sekretariacie Słonecznego Parku Wodnego, ul. 

Kusocińskiego 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

 Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Słonecznego Parku Wodnego  

 Karty zgłoszeniowe można również przesłać drogą elektroniczną na adres: 

prezes@centrumsportu.com.pl  

 Każdy uczestnik zawodów musi posiadać przy wejściu na basen pisemne oświadczenie 

rodziców lub opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

zawodach (wzór dostępny w sekretariacie lub do pobrania na stronie internetowej 

basenzabkowice.pl). 

 Listy startowe będą do wglądu na stronie internetowej www.basenzabkowice.pl od godz. 

15:00 dnia 03.12.2021 r. 

 

VII. Program zawodów 

8:00 Otwarcie zawodów 

I blok godz. 08:00 -10.00 

1. 25 m stylem dowolnym bez pomiaru czasu (możliwe pływanie z przyborem np. deską)  

2. 50 m stylem dowolnym dziewcząt – rocznik 2014 i młodsi 

3. 50 m stylem dowolnym chłopców – rocznik 2014 i młodsi 

4. 50 m stylem dowolnym dziewcząt – rocznik 2013 

5. 50 m stylem dowolnym chłopców – rocznik 2013 

6. 50 m stylem klasycznym dziewcząt – rocznik 2014 i młodsi 

7. 50 m stylem klasycznym chłopców – rocznik 2014 i młodsi 

8. 50 m stylem klasycznym dziewcząt – rocznik 2013  

9. 50 m stylem klasycznym chłopców – rocznik 2013  

6. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt – rocznik 2014 i młodsi 

7. 50 m stylem grzbietowym chłopców – rocznik 2014 i młodsi 

8. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt – rocznik 2013  

9. 50 m stylem grzbietowym chłopców – rocznik 2013  

 

mailto:prezes@centrumsportu.com.pl
http://www.basenzabkowice.pl/


II blok godz. 10.30 - 13.00 

1. 50 m stylem dowolnym dziewcząt – rocznik 2012 -2011 

2. 50 m stylem dowolnym chłopców – rocznik 2012 -2011 

3. 50 m stylem dowolnym dziewcząt – rocznik 2010-2009 

4. 50 m stylem dowolnym chłopców- rocznik 2010-2009 

5. 50 m stylem dowolnym dziewcząt - rocznik 2008-2007 

6. 50 m stylem dowolnym chłopców- rocznik 2008-2007 

7. 50 m stylem klasycznym dziewcząt – rocznik 2012 -2011 

8. 50 m stylem klasycznym chłopców – rocznik 2012 -2011 

9. 50 m stylem klasycznym dziewcząt – rocznik 2010-2009 

10. 50 m stylem klasycznym chłopców- rocznik 2010-2009 

11. 50 m stylem klasycznym dziewcząt - rocznik 2008-2007 

12. 50 m stylem klasycznym chłopców- rocznik 2008-2007 

13. 50 m stylem dowolnym dziewcząt – rocznik 2012 -2011 

14. 50 m stylem grzbietowym chłopców – rocznik 2012 -2011 

15. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt – rocznik 2010-2009 

16. 50 m stylem grzbietowym chłopców- rocznik 2010-2009 

17. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt - rocznik 2008-2007 

18. 50 m stylem grzbietowym chłopców- rocznik 2008-2007 

VIII. Przepisy techniczne 

1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP. 

2. Zabrania się startu w płetwach, obowiązują stroje pływackie.  

3. W miejsce skoku startowego dopuszcza się start z wody lub skok. 

4. Pomiar czasu ręczny. 

5. Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych 

zgłoszeń. 

6. Zawody rozgrywane z ograniczoną liczbą publiczności max 75 %. 

IX. Dane techniczne niecki basenowej 

• Długość niecki - 25m 

• Ilość torów - 6 

• Temperatura wody: 27 °C 



• Głębokość: 200 cm – 135 cm  

X. Dekoracja 

Dekoracja zawodników odbywać się będzie na bieżąco po rozstrzygnięciu każdej kategorii.  

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów lub 

Organizator. 

2. Podczas zawodów obowiązują obostrzenia związane z Covid-19. 

3. Podczas zawodów obowiązuje regulamin pływalni. 

4. Za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot opasek do szatni odpowiadają 

opiekunowie. 

5. Za rzeczy pozostawione bądź zagubione na obiekcie w czasie zawodów organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy  

i opiekunowie biorący udział w zawodach organizowanych przez ZCSiR , wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, 

wyniki,  dekoracje), Poprzez udział czynny i bierny w pływackich zawodach automatycznie 

wyraża się zgodę na publikację i na udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób 

uczestniczących w zawodach w materiałach prasowych, w relacjach fotograficznych i na 

profilach społecznościowych. Zgłoszenie  do zawodów oznacza akceptację przez rodziców 

uczestników zawodów, uczestników zawodów oraz opiekunów postanowień zawartych  

w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, 

w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na witrynie ZCSiR, 

portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 

119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, 

zdjęć, opisów i relacji z przebiegu zawodów w celu promocji i działań ZCSiR.  

7. Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów  i uczestnictwo w zawodach zarówno 

czynne jak i bierne, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 


