
 

REGULAMIN
 

zawodów pn. „Mikołajkowe pływanie”

Organizator: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

1. Termin i miejsce

Termin: 05.12.2021 r., godz. 10.00.

Miejsce: Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.

2. Cel zawodów

• promowanie dyscypliny sportowej pływanie,
• kształtowanie  prawidłowych postaw, promocja zdrowego stylu życia,
• promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci. 

3. Uczestnictwo

• w zawodach mogą brać udział dzieci przedszkolne oraz szkolne w dowolnym 
wieku,

• każde przedszkole/szkoła może zgłosić dowolną ilość dzieci,
• wszystkich zawodników i kibiców obowiązują zasady „fair play”,
• wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać stroje kąpielowe,
• opiekunowie/rodzice chcący wejść na nieckę basenu zobowiązani są posiadać stój 

zmienny oraz obuwie zmienne.

4. Konkurencje
Zawodnicy mogą zgłosić się do jednej z trzech następujących konkurencji:

• dla dzieci nieumiejących pływać – zawody w brodziku
• dla dzieci umiejących pływać – zawody na dystansie 25m lub 50m do wyboru (w 

zależności od poziomu umiejętności dziecka – decyduje rodzic)
Uwaga! Długości dystansów mogą ulec zmianie w zależności od umiejętności uczestników
– ewentualną decyzję o zmianach podejmie Organizator.
Dla dzieci w wieku do 6 lat dopuszcza się korzystanie z akcesoriów pływackich (rękawki, 
kółka do pływania itp.).

5. Zgłoszenia 
• wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać mailowo na adres: 

sekretariat@bosir.busko.pl lub przekazać do sekretariatu Buskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Busku-Zdroju, 28 – 100 Busko Zdrój, ul. Grotta  3a (pok. nr 6)



• termin przesłania zgłoszeń upływa w dn. 02.12.2021 r. o godz. 15.00,
• karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
• warunkiem zapisu jest dostarczenie do Organizatora karty zgłoszenia poprawnie 

wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika w wyznaczonym 
terminie. 

6. Harmonogram zawodów
• 10:00 – zbiórka uczestników w budynku Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju
• 10:30 – rozpoczęcie zawodów
• 12:00 – zakończenie zawodów

Uwaga! Słodkie upominki będące nagrodą w zawodach rozdawane będą bezpośrednio po 
starcie w wybranej konkurencji. 

7. Podsumowania końcowe
• w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte 

przez Organizatora są ostateczne,
• wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu korzystania 

z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju,
• udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu,
• Organizator może udostępniać dane uczestników zawodów w zakresie imienia, 

nazwiska, wieku, wyników oraz wizerunku na podstawie złożonego oświadczenia,
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i ostatecznej

jego interpretacji, 
• w przypadku zmiany w zakresie aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów |

w związku z wystąpieniem stanu epidemii Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminu lub odwołania zawodów,

• w czasie trwania zawodów odpowiedzialność za uczestników ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni,

• za zaistniałe wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności,

• za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada.

                                                                                                                      
mgr Arkadiusz Kornaś

Dyrektor 
Buskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Busku-Zdroju


