
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 
W GMINNYM PARKU WODNYM TRZEBNICA - ZDRÓJ 

 
I. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
1. Gminny Park Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

 
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Zawody odbędą się dnia 5 grudnia 2015 roku (sobota) w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – 
ZDRÓJ, ul. Leśna 5 w Trzebnicy. 

2. Rozpoczęcie zawodów o godz. 16:00. 

 
III. CEL ZAWODÓW 
o zachęcenie dzieci do uczestnictwa w zawodach sportowych, 
o umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich wśród dzieci uczęszczających na lekcje pływania w 

Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ,  
o propagowanie pływania w środowisku lokalnym, jako jednej z form sportowego spędzania czasu 

wolnego. 
 

IV. DANE TECHNICZNE  
o Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni: 6 torów – długość 25 m. 

o Temperatura wody: 27,6 C. 
o Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. 
o Pomiar czasu w konkurencjach ręczny. 

 
V. UCZESTNICTWO 

1. W Zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zgłoszeni przez rodzica /opiekuna prawnego, który 
wypełnia kwestionariusz zgłoszenia zawodnika. 

2. Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas Zawodów odpowiedzialność ponoszą 
opiekunowie zgłaszający do udziału w zawodach. 
 

3. W Zawodach mają prawo startu zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:  
 
KAT. A –  13 lat i starsi  2002   (chłopcy i dziewczęta)  
KAT. B –  11 i 12 lat  2003/2004  (chłopcy i dziewczęta) 
KAT. C –  9 i 10  lat  2005/2006  (chłopcy i dziewczęta) 
KAT. D –  7 i 8  lat  2007/2008  (chłopcy i dziewczęta) 
KAT. E –  6 lat i młodsi 2009   (chłopcy i dziewczęta) 

 
VI. PROGRAM ZAWODÓW 

1. 15:30 otwarcie biura zawodów. 
2. 16:00 rozgrzewka. 
3. 16:15 otwarcie zawodów. 
4. 16:20 start poszczególnych kategorii. 
5. Rozdanie nagród. 



 

 

VII. KONKURENCJE: 

 Dziewczęta  Chłopcy 
1 50 m stylem dowolnym – Kat. A i B 2 50 m stylem dowolnym – Kat. A i B 
3 25 m stylem dowolnym – Kat. C, D i E 4 25 m stylem dowolnym – Kat. C, D i E 

 
VIII. NAGRODY 

1. Zwycięzcy kategorii otrzymują:  
o medale i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca. 

 
IX. KOSZTY UDZIAŁU I UBEZPIECZENIE 

1. Każdy zawodnik startuje na własny koszt. 
2. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 
3. Opłata startowa wynosi 10 zł (opłata obejmuje koszt wejścia na basen na czas trwania 

zawodów). Opłata musi zostać uiszczona w dniu startu, przed wejściem na teren hali 
basenowej. 

4. Startujący może ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie. 
5. Każdy uczestnik wpłacając opłatę startową oświadcza i zobowiązuje się, iż startuje na własną 

odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie 
zezwalające na udział w zawodach pływackich. 

 
UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu poszczególnych 
konkurencji wynikającej z różnych przyczyn. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
 

X. ZGŁOSZENIA DO 1 GRUDNIA 2015 R. 

1. Formularze zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.trzebnicazdroj.eu lub w 
stanowisku kas Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

2. Zgłoszenia przyjmuje osobiście koordynator zawodów:  
Dominika Duszak na terenie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

3. Wypełnione formularze można pozostawić w stanowisku kas Gminnego Parku Wodnego 
TRZEBNICA – ZDRÓJ lub przesłać e-mailem na adres: biuro@trzebnicazdroj.eu. 

4. Zawody odbędą się przy obecności min. 30 dzieci. 
 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej podane zostaną na stronie internetowej Gminnego Parku 
Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 
 
Komisję sędziowską powołuje organizator. 
 
O sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów.  
 


