
Regulamin 
 Imprezy Sportowo – Rekreacyjnej  ,,Dzień Dziecka” 

na Krytej Pływalni Oceanik w Tuszynie 
 
ORGANIZATOR 
Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20, tel. 42/614-44-62 
 
PATRONAT 
Starosta Łódzki Wschodni 
 
MIEJSCE I TERMIN 
Kryta Pływalnia Oceanik w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20; 
28 maja  2017r.,  start godz.11:00, zbiórka w holu pływalni godz. 10:30. 
 
CEL 
1. Wyłonienie spośród uczestników imprezy zawodników, którzy zajmą I, II i III miejsce 
w poszczególnych konkurencjach z podziałem na kategorie wiekowe: 

a) dzieci 4 – 6 lat 
b) dzieci 7 – 8 lat 
c) dzieci 9 – 11 lat 
d) dzieci 12 – 16 lat 

2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 
3. Popularyzacja różnych form pływania wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 
 
ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku 
w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20. 
 
UCZESTNICTWO 
W imprezie mogą wziąć udział w szczególności mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego oraz 
chętni mieszkańcy innych powiatów, a uczestnictwo w imprezie ma charakter dobrowolny. 
Dokonując zgłoszenia poprzez zadeklarowanie uczestnictwa w kasie pływalni, uczestnik (a w imieniu 
osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) oświadcza tym samym, że: 
a) akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu imprezy, 
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy, 
c) wyraża zgodę na zamieszczanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych 
i portalach społecznościowych administrowanych przez organizatora oraz Powiat Łódzki Wschodni,  
d) stan jego zdrowia umożliwia mu udział w konkurencjach przewidzianych w ramach imprezy i nie są 
mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w imprezie. 
 
PUNKTACJA 
Uczestnicy, zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi, biorą udział w poszczególnych 
konkurencjach w następujący sposób: 
 
   Kategoria wiekowa dzieci 4 - 6 lat  
      1) wyścig na plecach z pływakami 
      2) wyścig na piersiach z pływakami 
      3) tor przeszkód z wykorzystaniem kółek 

Kategoria wiekowa dzieci 7 – 8 lat 
1) wyścig na plecach 
2) wyścig z deskami 
3) zabawa w korek (kto dłużej utrzyma się w wodzie w pozycji nieruchomej w siadzie skólonym), 

Kategoria wiekowa dzieci 9 – 11 lat 
1) wyścig na plecach (25 m) 
2) wyścig stylem dowolnym (25 m) 



3) podwodny tor przeszkód 
 

 
Kategoria wiekowa dzieci 12 – 16 lat 

1) wyścig na plecach (50 m) 
2) wyścig stylem dowolnym (50 m) 
3) podwodny tor przeszkód 

Punkty w poszczególnych konkurencjach przyznawane są w następujący sposób: 
I miejsce – 3 pkt, II miejsce – 2 pkt, III miejsce – 1 pkt. 
Osoby, które otrzymają największą ilość punktów w poszczególnych konkurencjach w swoich 
kategoriach wiekowych zajmą kolejno I, II i III miejsce. 
 
ZASADY FINANSOWANIA ORAZ ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1) Koszty organizacyjne, sędziowie, opieka ratownika dla uczestników imprezy – zapewnia 
organizator. 

2) Za ubezpieczenie NNW, przyjazd, odjazd i pobyt na imprezie uczestnicy odpowiadają 
indywidualnie, a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie. 

Płatność: 
1) dorosły opiekun / uczestnik w związku z  uczestnictwem w imprezie – 9,00 zł tj. cena biletu 

ulgowego za pierwszą godzinę pobytu na Pływalni, a następnie dopłata po upływie pierwszej 
godziny wg cennika. 

2) dziecko uczestniczące w imprezie – wstęp wolny. 
 
NAGRODY 
Medale i dyplomy dla uczestników, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych konkurencjach 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz nagrody – upominki dla wszystkich uczestników Imprezy. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Uczestnicy biorący udział w zmaganiach w wodzie zobowiązani są do wystąpienia w czepkach 
i strojach kąpielowych. 
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

Przetwarzanie danych osobowych 
Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  
Organizator oraz Powiat Łódzki Wschodni przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celach 
organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy, w tym do wyłonienia zwycięzców, przyznania, 
wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. 

Postanowienia końcowe 
Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 
W trakcie trwania imprezy uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić 
bezpieczeństwu uczestników. 
We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator imprezy, któremu przysługuje 
wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 
Regulamin jest wyłączną własnością organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody 
właściciela jest zabronione. 
 
 


