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I. ORGANIZATOR  
1. Fundacja Czas Na Bydgoszcz 

 

II. NACZELNIK ZAWODÓW 

1. Filip Janecki 
2. Darek Lutkowski 

III. CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i 
spędzania czasu wolnego. 

2. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji 
sportowej.  

3. Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich 
wśród dzieci i młodzieży.  

4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań́ pływackich.  

IV. CEL CHARYTATYWNY 

1. Ufundowanie rocznej nauki pływania dla podopiecznych z Domu Dziecka w 
Bydgoszczy.  

V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

1. 09.03.2019r. (sobota) 
2. Pływalnia PARIS w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz 
3. Długość́ pływalni: 25 m, pomiar czasu elektroniczny 
4. Liczba torów: 6 
5. Temp. wody: 28° C  

VI. UCZESTNICY  

1. W zawodach startują̨ zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:  
a. I blok: kategorie wiekowe 2010; 2011 i młodsi 
b. II blok: 2009; 2008, 2007 
c. III blok 2006; 2005; 2004; 2003 i starsi,  

2. Zawodnicy muszą posiadać́ aktywną licencję zawodniczą w SEL oraz 
aktualne badania lekarskie. Nie dotyczy zawodników 2011 i młodsi, w tym 
przypadku obowiązuję pisemne oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna 
o stanie zdrowia dziecka.  

3. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w 
sztafecie.  

4. Ilość́ miejsc ograniczona 200 – I blok, 200 - II blok, 200- III blok, decyduje 
kolejność́ zgłoszeń́.  

5. Zawody zostaną̨ przeprowadzone seriami na czas.  
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6. Podczas rozgrzewki skoki startowe dozwolone są̨ tylko na torach 1 i 6, które 
są̨ torami jednokierunkowymi do skoków na głębokiej wodzie i nawrotów na 
płytkiej wodzie.  

7. Organizator ma prawo do wystawienia dowolnej ilości zawodników oraz 
wystawienia zawodników PK.  

VII. PROGRAM ZAWODÓW  
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VIII. NAGRODY  

1. Organizator ufundował nagrody dla trzech najlepszych zawodników i 
zawodniczek w każdej kategorii wiekowej na podstawie 2 najlepszych 
wyników wg tabeli wielobojowej.  

2. Medale dla 3 pierwszych zawodników w każdej konkurencji 
3. Każdy zawodnik z bloku I dostanie medal okolicznościowy za wzięcie udziału. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia najlepszych zawodników  
5. W każdym bloku zostaną rozlosowane nagrody dla trenerów 

ufundowane przez sponsorów.  

 

IX. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW  

1. Zgłoszenia należy przesłać́ na adres: tomek.zwiejski@gmail.com w terminie 
do dnia 04.03.2019r. do godziny 20.00  

2. Wszelkich zmian w zgłoszeniach można dokonywać́ do dnia 06.03.2019 r do 
godziny 15.00 po tym terminie kluby zostaną̨ obciążone opłatą startową 
zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem.  

3. Zgłoszenia w formie elektronicznej plikiem „lxf” (zaproszenie do pobrania na 
www.omegatiming.pl). 

4. Zgłoszeń́ dokonywać́ należy wg czasów z rankingu europejskiego.  

X. ZASADY FINANSOWANIA  

1. Koszty organizacji zawodów ponosi gospodarz imprezy. 
2. Opłata startowa wynosi 40 PLN od zawodnika płatne przelewem na numer 

konta: 03 1090 1072 0000 0001 3641 1845 do dnia 06.03.2019r.  
Po tym terminie opłata startowa wynosi 50,00 PLN od zawodnika i płatna 
gotówką w biurze zawodów. 

3. Opłata za zgłoszenie klubu oraz za listę̨ startową wynosi 40 PLN.  
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podczas zawodów obowiązują̨ przepisy PZP.  
2. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym 

decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.  
3. Odprawa techniczna odbędzie się̨ 09.03.2019 r. o godz. 8.30 na terenie 

pływalni.  
4. Podczas zawodów uczestników obowiązuje regulamin pływalni.  
5. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów 

uczestników zawodów oraz trenerów postanowień́ zawartych w niniejszym 
komunikacie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć́, 
filmów oraz wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby zawodów, jak i 
organizatora, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi 
uczestników zawodów na stronie internetowej www.megatiming.pl oraz 
www.delfintorun.pl a także portalach społecznościowych, prasie, radiu i 
telewizji.  
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6. Organizator zastrzega sobie prawa nie przyjęcia zgłoszenia klubu do 
zawodów z powodów organizacyjnych bez podania przyczyny.  

7. 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.  

8. Przyjmuje się̨, że zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z 
akceptacją postanowień́ niniejszego komunikatu.  

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  

- Filip Janecki 604 618 880 

- Dariusz Lutkowski 602 678 950 

e-mail: fundackjacnb@gmail.com  

 

 


