
I Miedźniańskie Rodzinne Zawody Pływackie                                                                                                                   
Kryta Pływalnia w Woli - 17 października 2021 r.  

REGULAMIN  

Cel zawodów: 
 wyłonienia najlepszych pływackich rodzin w Gminie Miedźna,  

 propagowanie rodzinnego, zdrowego stylu życia RAZEM – TRZEŹWO, ZDROWO             
I SPORTOWO,   

 stworzenie warunków do sportowej rywalizacji rodzinnej w pływaniu, 

 zwiększenie zainteresowania pływaniem jako rodzinną formą spędzania czasu 

wolnego i możliwością realizowania się w sporcie. 

1. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. 

2. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia w Woli ul. Pszczyńska 9. 

3. W zawodach mogą brać udział rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa. 

4. Rodzinna drużyna może liczyć 2 osoby (żona z mężem, mama/tato z dzieckiem, rodzeństwo).  

5. Grupy wiekowe wyścigów indywidualnych i sztafet stanowią sumę wieku jej uczestników: 

• Kategoria I: do 50 lat  

• Kategoria II: 51 – 80 lat  

• Kategoria III: powyżej 81 lat  

6. Nagrody: puchary, statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych duetów rodzinnych                  

w łącznej punktacji w poszczególnych kategoriach wiekowych, oraz trzech najlepszych 

wyników indywidualnych spośród wszystkich uczestników zawodów. 

7. Zapisy: zapisy do turnieju można dokonywać tylko i wyłącznie e-mailem: 

i.mietlinski@miedzna.pl do dnia 15 października 2021r. (piątek) do godz. 14
00

.                                                                                   

8. Zgłoszenie: zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia startującego, nazwę 

drużyny rodzinnej, pokrewieństwo rodzinne. (kartę do zgłoszenia należy pobrać                                                   

z www.basen.miedzna.pl przesłać skan lub zdjęcie na i.mietlinski@miedzna.pl). 

9. Termin zawodów: 17 października 2021 (niedziela), rozpoczęcie 14.00. 

10. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 519 347 291. 

Postanowienia ogólne: 
• Udział w zawodach jest bezpłatny.  

• Każda rodzina startująca w zawodach zobowiązana jest podać wiek zawodników. 

• Każdy członek rodziny startuje w konkurencji indywidualnej i sztafecie rodzinnej. 

• Wynik końcowy będzie składową trzech startów: pływanie na dystansie 25 m, sztafeta 

rodzinna 2x25 m i indywidualny zjazd na czas na zjeżdżalni rurowej.   

• Wszystkie wyścigi odbywają się stylem dowolnym (dowolną techniką pływacką). 

• Punktacja za poszczególne konkurencje: I m. – 24 pkt, II m. – 22 pkt., III m. – 20 pkt.,  IV m. – 

18 pkt.,  V m. – 16 pkt.,  VI m. – 14 pkt,  VII m. – 12 pkt.,  VIII m. – 10 pkt.,  IX m. – 8 pkt.,  X m. 

– 6 pkt.,   od XI m. – do XII m. – 4 pkt.,  od XIII m – XIV m. – 3 pkt., od  XV m. – do XX m. – 2 

pkt., od XX m. -do XXV m. – 1 pkt 

Przepisy porządkowe : 
1. Rozgrzewka w wodzie rozpocznie się o godzinie 14.00 i potrwa do godziny 14.30.  

2. Zawodnicy podczas zawodów przebywają na hali basenowej. 

3. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nie ujętych               

w niniejszym regulaminie. 

5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM: Informuję, że znam 
Regulamin I Miedźniańskich Rodzinnych Zawodów Pływackich, organizowany przez GOSiR             
w Miedźnej z/s w Woli i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam,                
że jestem zdolna/ny do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, 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”. 

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod nr telefonu 519 347 291  



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA do I Miedźniańskich Rodzinnych Zawodów Pływackich    
 

NAZWISKO i IMIĘ   
 

POKREWIEŃSTWO  
(np. mąż/żona, 
ojciec/matka, 

syn/córka, 
siostra/brat, itd.)   

ROK URODZENIA  KATEGORIA 
WIEKOWA 

 

 

   

 

 

   

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO* 
(niepotrzebne skreślić) 
 
Ja, niżej podpisany ..............................................., zamieszkały w ……..................., oświadczam, że: 

jestem rodzicem/ prawnym opiekunem* zgłaszającego się do udziału w I Miedźniańskich Rodzinnych 
Zawodach Pływackich (imię i nazwisko niepełnoletniej osoby): ......................................nazywanego 

dalej Podopiecznym urodzonego …………………………… 
                                                                         (data urodzenia podopiecznego)                                                                                                                              

– zapoznałem się z Regulaminem I Miedźniańskich Rodzinnych Zawodów Pływackich i akceptuję         

go bez zastrzeżeń, 

– zgadzam się na udział Podopiecznej/go w I Miedźniańskich Rodzinnych Zawodach Pływackich, 

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznej/go, 

– jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznej/go i stwierdzam, że pozwala on na aktywny udział            

w zawodach pływackich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną 

odpowiedzialność, 

– zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

– wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznej/go w trakcie zawodów oraz          

w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa 

oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem mediów dla celów promocyjnych oraz 

informacyjnych I Miedźniańskich Rodzinnych Zawodów Pływackich. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznej/go. 

 

 

 

 

Wola, dn.…………………………            ……………..…………………………… 
                                                      Podpis rodzica/prawnego opiekuna* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 
 

 


