
I ZAWODY MIKOŁAJKOWE W PŁYWANIU  
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA  

11.12.2019 
 
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. ORGANIZATORZY: 
- Gmina Trzebnica 

- Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ 
 
2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
- 11.12.2019, Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ, ul. Leśna 5, 55-100 Trzebnica 
- Długość basenu – 25 m  

- Ilość torów – 6  
- Temperatura wody – 27 ° C 

 
3. CEL ZAWODÓW: 

- popularyzacja sportu pływackiego  
- promocja Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mają prawo startu zawodnicy uczęszczający na zajęcia popołudniowe oraz 
indywidualne nauk pływania organizowane przez Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ 

oraz: 
- zgłoszeni przez rodziców lub opiekunów  
- posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach  
- posiadający aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW 
 
Kategorie wiekowe : 
- Kategoria A  4 latki    -2015  

- Kategoria B  5-6 latki   -2014–2013  
- Kategoria C  7-8 lat    -2012–2011 

- Kategoria D  9 – 10 lat  -2010–2009  
- Kategoria E  11- 12 lat    -2008–2007 

- Kategoria F  13 lat i starsi  -2006 -  
 

5. PROGRAM ZAWODÓW: 
- 16:00 - 16:30 – Pobranie identyfikatorów do szafek -wejście dzieci na halę basenową  

- 16:30 – 16:50 – rozgrzewka – AQUA AEROBIC dla dzieci  
- 16:50 - uroczyste otwarcie zawodów.  

- 17:00 - rozpoczęcie zawodów.  
 



 

L.P. Konkurencja K/
M 

A          
4 latki 

B           
5-6 lat 

C           
7-8 lat 

D              
9-10 lat 

E                  
11-12 lat 

F                
13 lat i starsi 

1/2 
12,5m dowolny z 

przyborem 
K/M 2015      

 

3/4 

12,5 dowolny bez 

przyboru 
K/M  2014-2013     

5/6 
25m dowolny            

( z przyborem) 
K/M 

 

 
 2012-2011 2010-2009 2008-2007 2006 - 

  
Rozgrzewka: 
a) Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym do ćwiczeń skoków startowych.  
b) Skoki na innych torach są zabronione. 

 
6. PRZEPISY TECHNICZNE: 

a) Konkurencje będą przeprowadzane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe; 
d) Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej w swojej kategorii 

wiekowej; 
 

7. ZGŁOSZENIA: 
a) Zgłoszeń do zawodów należy dokonywać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na 
stronie http://trzebnicazdroj.eu  
b) Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać drogą e-mail na adres : 
dominika.duszak@trzebnicazdroj.eu do 08.12.2019. 
 
8. NAGRODY: 
W poszczególnych rocznikach, w każdej konkurencji trzech pierwszych zawodników otrzyma 

dyplomy i pamiątkowe medale. 

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

Postanowienia końcowe: 
Komisję sędziowską powołuje organizator.  

W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem decyduje Sędzia Główny.  

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela: Dominika Duszak  tel. 603 152 830, 

 e-mail: dominika.duszak@trzebnicazdroj.eu 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz regulaminu obiektu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

Rodzic chcący przebywać podczas zawodów na hali basenowej zobowiązany jest wykupić 

promocyjny bilet na 2 godziny w cenie 5 zł.  

Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się dzieci w trakcie zawodów.  

Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zdjęciach, 

nagraniach filmowych czy wywiadach w celach promocyjno – marketingowych związanych z 

organizacją Zawodów.  

 Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!! 

http://trzebnicazdroj.eu/
mailto:dominika.duszak@trzebnicazdroj.eu

