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REGULAMIN III ZAWODÓW PŁYWCKICH O PUCHAR BURMISTRZA DLA 

UCZESTNIKÓW KURSÓW NAUKI PŁYWANIA, SEKCJI, KLUBÓW 

SPORTOWYCH 

W QARIUM KĘPNO ORAZ BIORĄCYCH UDZIAŁ 

W PROGRAMIE „UMIEM PŁYWAĆ” 2022 r. 

dnia 25 czerwca 2022 r. 
 

 

I. CEL 

 

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

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 

 

▪ 25.06.2022 (sobota) 

 

▪ Start zawodów godz. 11:00  

 
▪ QARIUM Kępno, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno 

 

 

IV. DYSTANS  

 

▪ Dokładny dystans: 25 m (chłopcy i dziewczęta w rocznikach 2012-2018),  

mailto:biuro.qarium@pk.kepno.pl


2 

 

▪ 50 m ( chłopcy i dziewczęta w rocznikach 2006-2011, kobiety open) 

▪ 100 m (open mężczyźni) 

▪ Dowolny styl pływacki 

▪ Limitu czasowy na pokonanie dystansu wynosi 5 min. 

▪ Pomiar czasu elektroniczny  i/lub stoperem 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Uczestnikami zawodów mooga być: 
 
- Dzieci i młodzież ze szkółki pływania QARIUM Kępno 
- Dzieci z Programu „Umiem Pływać” 
- Dzieci ze szkół podstawowych  
- Dorośli (open kobiety i mężczyźni) 

 

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

opłacenie wpisowego w cenie biletu 1 godz., dodatkowym warunkiem startu w zawodach jest 

wcześniejsze zapisanie oraz wypełnienie wymaganych dokumentów. 

3. Uczestnicy poniżej 18 roku życia startują za pisemną zgodą rodzica lub pełnoprawnego opiekuna. 

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

osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w punkcie zawodów w holu kasowym. 

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

zawodami telefonicznie. 

 

WAŻNE:  

▪ Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji.                    

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

jego przestrzegania. 

▪ Widownia dla osób nie biorących udziału w zawodach znajduje się na trybunach na 1 piętrze 

(wejście od holu kasowego). 

 

 

VI. KLASYFIKACJA 

Zawody z oddzielną klasyfikacją dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn na kategorie wiekowe 

 

Mężczyźni (OPEN) – dystans 100 m Kobiety (OPEN) – dystans 50 m 

2005 r. i powyżej 17 lat i powyżej 2005 r. i powyżej 17 lat i powyżej 

Chłopcy – dystans 50 m Dziewczęta – dystans 50 m 

2006 r. – 2007 r. 15 – 16 lat 2006 r. – 2007 r. 15 – 16 lat 

2008 r. – 2009 r. 13 – 14 lat 2008 r. – 2009 r. 13 – 14 lat 

2010 r. – 2011 r. 11 – 12 lat 2010 r. – 2011 r. 11 – 12 lat 

Chłopcy – dystans 25 m Dziewczęta – dystans 25 m 

2013 r. – 2012 r. 9 – 10 lat 2013 r. – 2012 r. 9 – 10 lat 

2015 r. – 2014 r.  7 – 8 lat 2015 r. – 2014 r.  7 – 8 lat 

2016 r. – 2018 r. 4 – 6 lat  2016 r. – 2018 r. 4 – 6 lat  
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VII. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie https://kepno-

qarium.pl/formularz-nauka-plywania-4/ do dnia 22 czerwca 2022 r. z możliwością wydłużenia 
terminu. 

2. Zgłoszenia udziału w zawodach jest rozumiane, jako zapoznanie się zawodników 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 https://kepno-qarium.pl/formularz-nauka-

plywania-4/  

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

podyktowany będzie sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

   

VIII. NAGRODY 

Nagrody w klasyfikacji (OPEN): 

Kobiety –  za miejsca  1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary   

Mężczyźni  – za miejsca  1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary 

 

* 

I miejsce – 400 zł 

II miejsce – 300 zł 

III miejsce – 200 zł                 

 

 

Nagrody w kategoriach wiekowych CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA:  

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

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

 

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  

4. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu oraz za pomocą stoperów. 

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

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

zawodów.  

https://kepno-qarium.pl/formularz-nauka-plywania-4/
https://kepno-qarium.pl/formularz-nauka-plywania-4/
https://kepno-qarium.pl/formularz-nauka-plywania-4/
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9. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne 

na stronie internetowej Spółki Projekt Kępno  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas zawodów mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej  oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 

i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i 

przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem  Spółki, z tytułu wykorzystywania 

mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.     

  

 

 

                                                                                           Prezes Zarządu Projekt Kępno Sp. z o.o. 

                           Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska 

 


