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REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 QARIUM WARRIORS KIDS 

dnia 4 grudnia 2021 r. 
I. CEL 

 

Rozpowszechnianie pływania wśród dzieci jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Umożliwienie 
sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. Promowanie zdrowego stylu 
życia dla całych rodzin. 
 

II. ORGANIZATOR 

 

Projekt Kępno Spółka z o.o. w Kępnie 

 

Kontakt: 

 

Projekt Kępno Sp. z o.o. biuro.qarium@pk.kepno.pl nr tel. 798 422 088 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

▪ 04.12.2021 r. (sobota) 

 

▪ Start zawodów godz. 10:00  

 
▪ BASEN REKREACYJNY (3 tory pływackie), QARIUM Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno 

 

 

UWAGA: w zależności od panujących w dniu zawodów obostrzeń dotyczących COVID 19                                          

i ewentualnych limitów uczestników, Organizator zastrzega możliwość zmiany organizacji zbiórki 

w punkcie zawodów w holu kasowym w kilku seriach i ustalenia dodatkowych godzin np. I seria o 

godz. 9:00, II seria - o godz. 9:30). Ilość członków rodziny przybywających na zawody z dzieckiem – 

ograniczona (maksymalnie 1 osoba dorosła). 
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IV. ETAPY ZAWODÓW: 

  

I ETAP (chłopcy i dziewczęta), 

przepłynięcie 13m z przyborem do pływania (np. makaron - łącznik, deska) lub bez 
 
II ETAP (chłopcy i dziewczęta), 
pokonanie toru przeszkód (wykazanie się umiejętnościami potrzebnymi do pokonania toru przeszkód 
np. nurkowanie, bieganie po macie wodnej). 
Pomiar czasu z obu etapów zostaną zsumowane w celu wyłonienia najlepszych zawodników. 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Uczestnikami zawodów mogą być: 
-Dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. 

2. Uczestnicy startują za pisemną zgodą rodzica lub pełnoprawnego opiekuna. Warunkiem 

dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica/opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym 

w momencie weryfikacji zawodnika w punkcie zawodów w holu kasowym. 

3. Do wzięcia udziału w zawodach niezbędne jest dokonanie rejestracji w punkcie zawodów oraz 

opłacenie wpisowego w cenie 25 zł (dziecko i jeden rodzic). 

4. Dodatkowym warunkiem startu w zawodach jest wcześniejsze zapisanie się poprzez formularz 

online oraz wypełnienie wymaganych dokumentów. 

5. Liczba uczestników będzie uzależniona od aktualnie panujących obostrzeń pandemicznych. 

Organizator zastrzega możliwość podziału uczestników na grupy zgodnie z limitem uczestników 

i wytycznych dot. COVID 19, a zbiórka odbędzie się kolejno w godz. 9:00, 9:30 itd. godz. przybycia 

osoby zgłoszonej zostanie przekazana telefonicznie. 

5. O ewentualnym podziale zawodników na grupy, poinformujemy najpóźniej na 3 dni przed 

zawodami telefonicznie. 

 

WAŻNE:  

▪ Każdy rodzic/opiekun prawny zawodnika biorącego udział w zawodach musi wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji.                    

▪ Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 

▪ Widownia dla osób nie biorących udziału w zawodach znajduje się przy niecce rekreacyjnej 

(tylko po uprzednim przebraniu się w strój sportowy wraz z obuwiem zamiennym – ilość miejsc 

ograniczona). 

 

VI. REALIZACJA OBOSTRZEŃ – COVID 19 

 

1. Ze względu na możliwość obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, ilość osób startujących uzależniona będzie od obowiązujących 

w dniu zawodów przepisów.  

2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników zawodów, w ramach 

obowiązujących obostrzeń lub całkowitego odwołania zawodów. 

3. W miejscach gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganego dystansu od innych osób 

zawodnicy są zobowiązani zasłonić usta i nos jeśli wymagane jest to przepisami prawa. 
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4. Uczestnicy zawodów podczas weryfikacji w punkcie zawodów muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk. 

5. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie w 

dniu zawodów dotyczące COVID 19 mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – 

nie wykazuje objawów zakażenia, a także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim 

przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał. 

6. Stopnie podium będą oddalone od siebie o 1,5 m. 

 

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia 

1. Organizator wydarzenia oddeleguje konkretnego pracownika do zadań związanych realizacją 

obostrzeń - COVID-19, takich jak: 

• zebranie danych kontaktowych do obsługi oraz uczestników wydarzenia; 

• obowiązkowe maseczki u wszystkich pracowników oraz uczestników, rodziców, opiekunów 

prawnych; dezynfekcja dłoni przy punkcie zawodów w holu kasowym; 

• środki do dezynfekcji wraz z instrukcją właściwego mycia i dezynfekcji rąk dostępne w szatniach 

i toaletach oraz w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla uczestników w widocznym 

miejscu; 

• wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji; 

• planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia w taki sposób, aby jak najmniejsza liczba 

osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników 

biurowych; 

2. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez obsługę sprzątającą; 

 

 Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń 

1. Organizator wydarzenia zbierze dane osobowe i kontaktowe uczestników. 

2. Celem ułatwienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór 

epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu dane te umożliwią 

łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 

3. Dane, po ich pozyskaniu, będą przechowywane przez organizatora wydarzenia przez 2 

tygodnie. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu będzie złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na zawody, że uczestnik, według swojej 

najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym; 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika zostaną poinformowani z wyprzedzeniem: 

• o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, 

którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; 

• o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa 

na terenie wydarzenia. 

 

Zasady organizacji  

1. Pracownicy obsługi wydarzenia zostaną wyposażeni w odpowiednie środki ochrony 

osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk);  



4 

 

2. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami: 

• dezynfekcja rąk, 

• złożenie stosownego oświadczenia dot. COVID 19 

4. Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczone środki do dezynfekcji  wraz z instrukcją 

właściwej dezynfekcji rąk oraz tablicami informacyjnymi przypominającymi o obowiązku i 

zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra. 

5. Uczestników wydarzenia obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren 

zawodów. 

6. Przepływ uczestników będzie kontrolowany przez obsługę imprezy. 

7. Każdy medal wręczony zawodnikowi zostanie wcześniej zdezynfekowany przez 

organizatora. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika 

lub obsługi wydarzenia 

• w przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia będącego na stanowisku 

pracy  lub uczestnika wydarzenia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– 

należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym 

do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się 

do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady 

medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 

lub 112. 

• zgłoszenie incydentu do organizatora wydarzenia, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, 

w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 

zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

• ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile to możliwe, obecnych w 

tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik/uczestnik 

wydarzenia i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym 

 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika 

lub obsługi wydarzenia. 

 

• Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
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VI. KLASYFIKACJA 

 

Zawody z oddzielną klasyfikacją dziewcząt, chłopców na dwie kategorie wiekowe.  

1) Kategorie wiekowe zawodów 

 

Chłopcy – dystans 13 m/wodny tor 

przeszkód 

Dziewczęta – dystans 13 m/wodny tor 

przeszkód 

2018 r. – 2017 r. 3 – 4 lat 2018 r. – 2017 r. 3 – 4 lat 

2016 r. – 2015 r.  5 – 6 lat 2016 r. – 2015 r.  5 – 6 lat 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie www.kepno-qarium.pl do 
dnia 01 grudnia 2021 r. z możliwością wydłużenia terminu. 

2. Zgłoszenia udziału w zawodach jest rozumiane, jako zapoznanie się uczestników z niniejszym 

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu 

przez  organizatorów. 

3. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.kepno-qarium.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników w zawodach, który 

podyktowany będzie sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

   

VIII. NAGRODY 

Nagrody w kategoriach wiekowych CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA:  

Dziewczęta – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe i medale 

Chłopcy – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe i medale 

 

UWAGA : Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wyniki zawodów będą ogłoszone w dniu wydarzenia. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.  

3. Organizator zapewni szatnie, przebieralnie, toalety i natryski tylko zgodnie z panującymi 

obostrzeniami. 

4. Organizator przewiduje pomiar czasu za pomocą stoperów. 

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie zawodów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

7. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora. 

8. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce 

zawodów.  

                                                                                        

    Prezes Zarządu Projekt Kępno Sp. z o.o. 

                           Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska 

http://www.kepno-qarium.pl/
http://www.kepno-qarium.pl/

