REGULAMIN
Mikołajkowe Sztafety Rodzinne z Akademią Sportowej Przygody
na Pływalni OSiR Wawer.
3 grudnia 2017, godzina 14.00 – 16.00
1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie dokonuje Rodzic w terminie
do 1 grudnia w kasie OSiR Wawer.
2. Dokonując zgłoszenie Rodzic potwierdza brak przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału zgłaszanych Uczestników i wyraża zgodę
na Ich udział w imprezie.
3. Zgłaszający
potwierdza,
że
Uczestnicy
w
dniu
imprezy
w wyznaczonym terminie zgłoszą się do weryfikacji o godzinie
14.00 w hali basenu. W przypadku rezygnacji prosimy
o poinformowanie telefonicznie kas pływalni 22 443 00 93.
4. Wpisując się na listę Uczestnicy potwierdzają zapoznanie się
z regulaminem imprezy oraz Regulaminem Pływalni OSiR Wawer
i Regulaminem zajęć i grup zorganizowanych /regulaminy dostępne
są na stronie www.osir-wawer.warszawa.pl/plywalnia/ tym samym
akceptują wszystkie postanowienia regulaminów.
5. Uczestnicy znajdujący się na liście rezerwacji udziału w imprezie,
wchodzą na teren pływalni nieodpłatnie.
6. Uczestnicy imprezy w trakcie jej trwania mogą przebywać tylko
w strefach pływalni przeznaczonych do celów imprezy. W przypadku
rezygnacji w trakcie trwania imprezy, uczestnik ma obowiązek
niezwłocznie opuścić teren pływalni.
7. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na płycie basenu zgodnie
z regulaminem pływalni w strojach kąpielowych i klapkach basenowych.
8. Zawodnicy startują w strojach kąpielowych i czepkach.
9. Na płycie pływalni mogą przebywać uczestnicy imprezy, kibiców
zapraszamy na trybunę.
10. Opiekę nad dziećmi w czasie zawodów sprawują ich pełnoprawni
opiekunowie.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulamin decydujący głos
należy do Organizatora.
12. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie
uczestnictwa w imprezie jest OSiR Wawer oraz Akademia Sportowej

przygody.
13. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych zgłaszający wyraża
zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie
i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego przez
Organizatorów wyłącznie w celach prawidłowej realizacji oferty
dotyczącej Mikołajkowych Sztafet Rodzinnych.
14. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem przez
zgłaszającego zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Uczestnika
dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty – w tym w formie fotorelacji zdjęcia, nagrania – na stronie internetowej www.akademia.org.pl
i www.osir-wawer.warszawa.pl oraz na stronie Facebook Organizatorów
oraz w celach marketingowych – w tym w formie zdjęć i nagrań
z zawodów, na co Uczestnik wyraża zgodę.
Mikołajkowe Sztafety Rodzinne:
13:45 - możliwość wejścia na Pływalnię
14.00 – 14.10 potwierdzenie obecności Uczestników
14.10 – 14.20 rozgrzewka
14.20 – 14.50 start pierwszej grupy 15 sztafet rodzinnych
15.00 – 15.30 start drugiej grupy 15 sztafet rodzinnych
15.30 – 15. 40 podsumowanie wyników
15.40 – 16.00 wyłonienie zwycięzców, rozdanie upominków.
Organizacja:
Mikołajkowe Sztafety Rodzinne odbywają się na basenie sportowym.
Na gwizdek sędziego sztafetę rozpoczyna Rodzic - start z wody lub ze słupka,
25 m stylem dowolnym – płynie ze świątecznym gadżetem. Dziecko czeka po
drugiej stronie basenu w wodzie i startuje, gdy Rodzic przekaże mu świąteczny
gadżet.
„Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać”

Akademia Sportowej Przygody
www.akademia.org.pl

