REGULAMIN
Powitanie Wiosny z Crazy Water na pływalni OSiR Wawer.
25 marca 2018, godzina 14:00 – 16:00
1. Zgłoszenia uczestników wyrażających chęć wzięcia udziału w Powitaniu Wiosny
odbywającej się na basenie będą przyjmowane na kasach pływalni OSiR Wawer do dnia
23.03.2018r.
2. W przypadku niezgłoszenia się kompletu zawodników dopuszcza się zgłoszenie chęci
udziału w dniu imprezy do osoby prowadzącej konkurencje, najpóźniej na 10 minut przed jej
rozpoczęciem.
3. W dniu imprezy uczestnicy biorący udział w zorganizowanych konkurencjach zobowiązani
są do zgłoszenia się do weryfikacji o godzinie 14:00 na płycie pływalni.
4. Uczestnicy wpisując się na listę potwierdzają zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz
regulaminem pływalni OSiR Wawer i regulamin zajęć i grup zorganizowanych, które
dostępne są na stronie www.osir-wawer.warszawa.pl/plywalnia/, a tym samym akceptują
powyższe regulaminy.
5. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego w przypadku rezygnacji osoby zgłoszonej wcześniej
prosimy o poinformowanie o tym kas pływalni 22 443 00 93.
6. Uczestnicy biorący udział w konkurencjach zgłoszeni do 23 marca 2018r. wchodzą na
pływalnię bezpłatnie (tylko na czas trwania imprezy tj. w godzinach 14.00 – 16:00).
7. Uczestnicy biorący udział w konkurencjach odbywających się na pływalni zobowiązani są
posiadać odpowiedni strój kąpielowy i czepek.
8. Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami podczas Powitania Wiosny pełnią ich rodzice lub
pełnoprawni opiekunowie.
9. Administratorem danych osobowych uczestników w zakresie uczestnictwa w Powitaniu
Wiosny jest OSiR Wawer i firma Crazy Water.
10. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia
29.08.1997r. 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 Powitania Wiosny.
11. 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.crazywater.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.

Plan Powitania Wiosny

1. Powitanie uczestników
2. Konkurencja: ŁABĘDZI SPŁYW
kategoria wiekowa: 8-16 lat i 16+
miejsce: duży basen
ilość uczestników w kategorii 8-16 lat: 9
ilość uczestników w kategorii 16+: 9
Konkurencja: KOLOROWY WYŚCIG
kategoria wiekowa: 5-7 lat
miejsce: mały basen
ilość uczestników: 10
3. Wyłonienie zwycięzców w konkurencji Łabędzi Spływ oraz w konkurencji Kolorowy
Wyścig
4. Konkurencja: WYŚCIGI ŻAB
kategoria wiekowa: 4-7 lat i 18+
miejsce: duży basen
ilość uczestników: 12 par (osoba dorosła i dziecko)
5. Wyłonienie zwycięzców w kategorii Wyścigi Żab
6. Konkurencja: WIOSENNA NIESPODZIANKA (odbędzie się w zależności od
możliwości czasowych oraz ilości chętnych do zabawy – zgłoszonych podczas
imprezy)
7. Podziękowanie za wspólną zabawę
8. Zakończenie imprezy

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy !

