
REGULAMIN KONKURSU PŁYWACKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 7 i 8 

NA KOMPLEKSIE SPORTOWO – REKREACYJNYM „JELONEK” 

 

1. Cel konkursu: 

 

a) popularyzacja sportu wśród dzieci oraz młodzieży  

b) zachęcenie do współzawodnictwa sportowego i zdrowej rywalizacji 

c) prezentacja pływalni w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „JELONEK” 

jako miejsca do wspólnego spędzania czasu oraz rekreacji 

d) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich. 

 

2. Organizator: 

 

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „JELONEK” przy Szkole Podstawowej nr 2 

w Parczewie, ul. Polna 34, 21-200 Parczew 

 

3. Miejsce konkursu 

 

Pływalnia na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym „JELONEK” w 

Parczewie. 

 

4. Termin konkursu dla klas 7 i 8 

16.10.2021 r. godz. 10.00 (sobota) 

5. Zgłoszenia będą prowadzone na recepcji Kompleksu Sportowo – 

Rekreacyjnego „JELONEK”  

 

UWAGA! Zakwalifikowane zostaną tylko osoby, które dostarczą na 

recepcję KSR komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów.  

 

6. Rywalizacja będzie odbywała się dla uczniów klas 7 i 8 stylem dowolnym 

na dystansie  50 [m] 

 

Chłopcy i dziewczynki będą klasyfikowani osobno. 

 

 



 

7. Nagrody 

Medale oraz dyplomy za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

 

8. Rywalizacja przeznaczona jest tylko dla osób potrafiących pływać – 

WARUNEK KONIECZNY!!! 

 

9. Wstęp na pływalnię dla zawodników jest bezpłatny. 

 

10.  Każdy uczestnik musi okazać ważną legitymację szkolną lub inny  dokument 

potwierdzający wiek.  

 

11.  Zawodnicy są zobowiązani do dostarczenia zgłoszenia oraz pisemnej zgody 

rodziców na udział w rywalizacji. 

 

12.  Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników lub 

skrócenia okresu przyjmowania zgłoszeń zawodników z powodu dużej ilości 

zgłoszeń.  

 

13.  Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 

Zawodnicy pokonują dystans ustalony dla ich kategorii wiekowej. O 

kolejności miejsc decyduje najlepszy wynik w danej kategorii. 

 

14. Postanowienia końcowe: 

 

a) Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu 

b) Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie zapewnia uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenia na 

życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, śmierci,  

odniesienia obrażeń lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. Każdy uczestnik startując w rywalizacji oraz w 

przypadku osób niepełnoletnich – rodzic bądź opiekun prawny, 

akceptuje niniejszy regulamin. 

 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku 

uczestników w materiałach fotograficznych oraz w celach promocyjnych. 

 

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 


