Sztafeta WOŚP Regulamin
1. Termin i miejsce zawodów:
Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA W BARCINIE - ul. J. Wojciechowskiego 1a 88-190 Barcin.
Termin: 13-14 sty. 2018 godz. 22:00-6:00.
Długość pływalni: 25m.
Głębokość: niecka sportowa o głębokości 120-180 cm.
Pomiar: ręczny.
Temperatura wody: 28 °C.
Organizator: Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

2. Cele zawodów:
- Popularyzacja pływania, jako doskonała forma aktywnego wypoczynku.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich.
- Pomoc potrzebującym poprzez aktywną formę wypoczynku.
- Spotkanie się pasjonatów pływania, integracja i dobra zabawa.
- Zwiększenie świadomości uczestników, iż warto pomagać.
- Przepłynięcie zespołowo jak największej ilości km, przekazanie zebranych środków na cel
charytatywny.

3. Uczestnicy:
Osoby dorosłe, od 18 roku życia, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności
pływackich oraz wesprzeć potrzebujących. Liczba miejsc ograniczona: sześć zespołów po
sześć osób każdy, łączna ilość zawodników 36 os.

4. Zgłoszenie zawodników:
Zgłoszenia przyjmowane są pod adres e-mail: marketing@bosir-barcin.pl lub numerem tel.
665 307 245 do dnia 31.12.2017r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Wpisowe wynosi 35 zł. Należność należy wpłacać na numer konta: 63 8167 0008 0000 2310
2000 0010, lub uiścić w kasie Krytej Pływalni w Barcinie osobiście. Do dnia 31.12.2017.
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Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny (zespół), płeć,
telefon komórkowy, (e-mail z dopiskiem "Sztafeta płynie dla WOŚP").

5. Regulamin zawodów:
- uczestnik musi posiadać dokument tożsamości - dowód osobisty.
- zawodnicy przed zawodami zobowiązani są do wypełnienia deklaracji uczestnika.
- Każdy zespół na okres zawodów ma przypisany swój tor. Uczestnicy przypisani do
konkretnego toru mają bezwzględny zakaz startu na innym torze niż ten, który jest
przypisany danemu zespołowi.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu oraz do opuszczenia niecki basenowej tylko i
wyłącznie ze strefy głębokiej. Start rozpoczynamy ze słupka startowego lub z wody w
momencie, gdy zawodnik poprzedzający znajdzie się pod słupkiem startowym i da komendę,
że może startować. Wyjście poprzez drabinki przy zachowaniu środków ostrożności.
- zmian dokonujemy maksymalnie po przepłynięciu 1000 m.
- Zabronione jest przeszkadzanie innemu pływakowi oraz używanie akcesoriów lub ubioru,
które pomagałby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość (płetwy, łapki, rękawice,
deski itp.).
- Wyniki będą ogłaszane systematycznie przez spikera.
- Każdą kolejną długość basenu należy poprzedzić nawrotem. Dozwolone sposoby to
koziołkowy.
Jak w stylu klasycznym lub poprzez dotknięcie jednej ręki ściany i odepchnięcie obunóż od
ściany.
- Dla uczestników zawodów udostępniony będzie kompleks saun.
Organizator zapewni napoje energetyczne, wodę, posiłek w postaci śniadania, owoce,
batony energetyczne oraz przekąski.
- Dla każdego zapisanego będzie przewidziany pakiet startowy
- Podczas zawodów będzie również można przekazać pieniądze do puszek WOŚP, które będą
w wyznaczonym miejscu.
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6. Nagrody:
Za udział w zawodach każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
Zespół, który przepłynie największą ilość km zostanie dodatkowo wyróżniony.
Suma końcowych kilometrów zostanie przeliczona na kwotę, którą partnerzy przekażą na cel
charytatywny.

7. Program zawodów i sprawy związane z zawodami:
- godz. 21:15 - Zbiórka zawodników w holu głównym pływalni, sprawdzenie listy obecności
- godz. 21:30 - przekroczenie bramki wejściowej
- godz. 22:00 - rozpoczęcie zawodów
- godz. 6:00 - Uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie pamiątkowych medali, wspólne
śniadanie

8. Postanowienia końcowe:
Regulamin zawodów będzie wywieszony w holu głównym krytej pływalni oraz na stronie
www.bosir-barcin.pl
W razie pytań informacji można zasięgnąć w kasie BOSiR lub pod numerem:
Ewa Romańska: 665-307-245
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