
ZAWODY PŁYWACKIE DLA NAJMŁODSZYCH 
Z OKAZJI PIĘCIOLECIA NAKIELSKIEJ PŁYWALNI 

 
ORGANIZATORZY:  
 UKS Krzywousty Nakło  
 Kryta Pływalnia „Naquarius „ 
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle 
 

 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 Kryta Pływalnia „Naquarius” 
 Data i godzina zawodów: 18.06.2017 godz. 8.30 - 12.30 
 I BLOK - roczniki 2007:  zbiórka w holu pływalni o godz. 8.15 
 II Blok - roczniki 2008 i młodsi: zbiórka w holu pływalni o godz. 10.15 
 

 
CEL:  
 Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawniania rekreacji sportowej i spędzania 

czasu wolnego. 
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
 Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci  

i młodzieży. 
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwój zainteresowań pływackich. 
 

 
UCZESTNICTWO:  
 W zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gminy Nakło nad Notecią  

oraz zaproszonych klubów,  roczników 2007 i młodsi. 
 Zawodnicy zgłaszani wyłącznie przez instruktorów pływania lub nauczycieli WF. 
 Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@uks.naklo.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 roku.  
 Ilość miejsc ograniczona: I blok – 100 osób, II blok – 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 Instruktor/nauczyciel WF zgłaszający grupę zawodników podczas zawodów pełni funkcję 

opiekuna grupy oraz pomaga w organizacji i przebiegu zawodów. 
 

 
ZASADY FINANSOWANIA 
 Zawodnicy nie ponoszą opłat startowych. 
 Transport zawodników we własnym zakresie. 
 Medale, dyplomy, nagrody oraz koszty organizacyjne pokrywane są przez Krytą Pływalnię 

„NAQUARIUS”, Szkołę Podstawową Nr 4 im Armii Krajowej w Nakle, UKS Krzywousty  
w Nakle w ramach realizacji projektu Powiatu Nakielskiego pn. „Wiosenne zawody 
Pływackie dla Najmłodszych”, w związku z pięcioleciem działalności pływalni,  
oraz od pozyskanych sponsorów.  

 

 
NAGRODY 
 Każdy uczestnik zawodów otrzymuje medal za udział oraz certyfikat uczestnictwa. 
 Statuetki przyznawane są dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii 

wiekowej. 
 Loteria nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów wyłącznie wśród 

zgłoszonych zawodników i biorących udział w zawodach w dniu zawodów. 
 

mailto:kontakt@uks.naklo.pl


REGULAMIN ZAWODÓW:  
 Zawody rozgrywane są seriami na czas.  
 Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji. 
 Zawody odbywać się będą z podziałem na kategorie wiekowe wg roczników. 
 Wszystkie konkurencje rozgrywane są osobno dla dziewcząt i chłopców.  
 
 
KONKURENCJE PŁYWACKIE I KATEGORIE WIEKOWE:  
Kat. 1 dystans 25 m stylem grzbietowym dziewcząt rocznik 2007 
Kat. 2 dystans 25 m stylem grzbietowym chłopców rocznik 2007 
Kat. 3 dystans 25 m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2007 
Kat. 4 dystans 25 m stylem dowolnym chłopców rocznik 2007 
Kat. 5 dystans 25 m stylem grzbietowym dziewcząt rocznik 2008 
Kat. 6 dystans 25 m stylem grzbietowym chłopców rocznik 2008 
Kat. 7 dystans 25 m stylem grzbietowym dziewcząt rocznik 2009 i młodsi 
Kat. 8 dystans 25 m stylem grzbietowym chłopców rocznik 2009 i młodsi 
Kat. 7 dystans 25 m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2008 
Kat. 8 dystans 25 m stylem dowolnym chłopców rocznik 2008 
Kat. 9 dystans 25 m stylem dowolnym dziewcząt rocznik 2009 i młodsi 
Kat. 10 dystans 25 m stylem dowolnym chłopców rocznik 2009 i młodsi 
Kat. 11 dystans 25m nogi z deską na piersiach dziewcząt rocznik 2009 i młodsi 
Kat.12 dystans 25m nogi z deską na piersiach chłopców rocznik 2009 i młodsi 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   
 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 

pływalni. 
 Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia i odebrania zawodnika po zawodach.  
 Komisję sędziowską powołują Organizatorzy.  
 
POZOSTAŁE REGULACJE PRAWNE: 
 Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni.  
 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników 

zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie  
oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz wywiadów  
z ich wizerunkiem na potrzeby zawodów, jak i organizatora, w tym zamieszczanie wyników 
z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej organizatorów,  
a także portalach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji.  

 Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów uczestników 
zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r poz. 2153, 
2281, j.t., z późniejszymi zamianami) w celach promocyjnych zawodów oraz organizatora. 

 
W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem 

organizacyjnym decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

Z G Ł O S Z E N I E 

 
DO ZAWODÓW PŁYWCKICH DLA NAJMŁODSZYCH  

Z OKAZJI PIĘCIOLECI NAKIELSKIEJ PŁYWALNI 
 

 

lp Imię i nazwisko 
Nazwa 

szkoły/klubu 
Rocznik Konkurencja* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Oświadczam, że zgłoszone osoby nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału  
w zawodach pływackich, oraz, że posiadają zgodę rodziców/ prawnych opiekunów. 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu zawodów pływackich oraz 
zapoznałem z nim w/w. 
 
 
 
                                                                                                ……………………………………………………………………… 
                                                                                                        podpis instruktora/nauczyciela WF  
                                                                                                                 wraz z nr kontaktowym 
 
*konkurencje: 
25m grzbiet 
25m dowolny 
25m nogi z deska na piersiach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH PŁYWACKICH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki ………………………………………………………………..…….. 

w zawodach pływackich organizowanych na Nakielskiej Pływalni Naquarius w dniu 

18.06.2017r.  

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału  

w w/w zawodach. Syn/ córka potrafi przepłynąć dystans wskazany w zawodach dla jego 

kategorii wiekowej. 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego syna/ mojej córki/ podopiecznego, oraz 

wyrażam zgodę, aby fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas  

w/w imprezy były umieszczone na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystane  

w materiałach promocyjnych przez organizatorów . 

 
       
 
      …………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica  
  


