
REGULAMIN „II SOSNOWIECKIEJ 24-GODZINNEJ SZTAFETY PŁYWACKIEJ” 

organizowanej w ramach programu  „Bliżej siebie – Razem nad wodą” w dniach 5.11.2021 r. – 

6.11.2021 r. na terenie Krytej Pływalni przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a. 

 

I. ORGANIZATOR 

 

- Gmina Sosnowiec 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR 

 

- Drużyna WOPR Sosnowiec 

 

III. CEL IMPREZY 

 

- upowszechnianie prozdrowotnych walorów pływania jako prostej formy aktywności fizycznej, 

- aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

- integracja członków rodzin zamieszkujących teren miasta Sosnowca, 

- propagowanie założeń programu „Bliżej siebie – razem nad wodą” 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

Start Sztafety - 5.11.2021r., o godzinie 15:00, zakończenie Sztafety - 6.11.2021r., o godzinie 15:00 

Miejsce odbywania się Sztafety - Kryta pływalnia MOSiR Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 

46a 

 

V. ILOŚĆ MIEJSC 

 

Limit uczestników wydarzenia wynosi w sumie 200 osób. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zapisów do udziału w imprezie można dokonywać w dniach od 15 października 2021 r. do 4 

listopada 2021r. telefonicznie, pod numerem telefonu: 882 025 932, mailowo na adres: 

biuro@wopr.sosnowiec.pl lub osobiście na pływalni krytej MOSiR przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino 46a. 

2. Poprawne zgłoszenie do udziału w imprezie obejmuje wypełnienie oraz dostarczenie osobiście na 

pływalnię krytą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a w Sosnowcu wypełnionej karty 

zgłoszeniowej oraz zaakceptowanie regulaminu imprezy poprzez wypełnienie stosownych 

oświadczeń do dnia 4 listopada do godziny 20:00.  

3. Grupy zorganizowane biorą udział w imprezie na podstawie grupowej karty zgłoszeniowej. 

Opiekun grupy/osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność za zgłaszanych uczestników. W 

przypadku zgłoszeń grupowych oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 w imieniu 

poszczególnych niepełnoletnich uczestników wypełniają ich rodzice/opiekunowie prawni. 

Oświadczenia stanowią załącznik do prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej. 

4. W Sztafecie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie 

tego typu aktywności. 

5. Uczestnicy biorą udział w Sztafecie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym u 

organizatora podczas imprezy. 
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6. Uczestnicy mogą przepłynąć dystans w zadeklarowanym przez siebie przedziale czasowym, 

dowolnym stylem pływackim. 

7. W Sztafecie mogą wziąć udział jedynie uczestnicy wcześniej zgłoszeni i zapisani na liście startowej 

Organizatora. 

8. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Każdy uczestnik Sztafety zobowiązany jest do: 

• podporządkowania się zarządzeniom Organizatorów imprezy oraz zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu imprezy, a także regulaminu Krytej Pływalni, 

• ustalenia dostępności przedziału czasowego, w którym uczestnik ma zamiar wystartować w imprezie 

przed wysłaniem/dostarczeniem wypełnionej karty, 

• indywidualnego obliczenia przepłyniętego dystansu oraz przekazania ostatecznego wyniku 

sędziemu w celu weryfikacji. W przypadku celowego wprowadzenia sędziego w błąd, zawodnik 

może zostać zdyskwalifikowany. 

 

VIII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

Organizator wszystkim uczestnikom Sztafety zapewnia: 

• pokrycie kosztów wstępu na pływalnię, 

• pamiątkowy medal, 

• statuetkę przyznawaną w kategoriach: najstarszy uczestnik, najmłodszy uczestnik, najdłuższy 

przepłynięty dystans oraz statuetki dla grup zorganizowanych  

• pamiątkowy gadżet.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Uczestnicy biorą udział w Sztafecie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

• Uczestnicy Sztafety odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich 

działaniem lub zaniechaniem. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy uczestników Sztafety. 

• Organizatorzy Sztafety mają prawo do wykluczenia z uczestnictwa w imprezie osób, które nie 

podporządkują się Regulaminowi Sztafety oraz zarządzeniom Organizatorów. 

• Organizatorzy Sztafety zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji imprezy  

w zależności od zaistniałej sytuacji. 

• Organizatorzy Sztafety zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. 

• Nie stawienie się uczestnika w wyznaczonym przedziale czasowym celem przepłynięcia 

zadeklarowanego dystansu traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w imprezie.  

• Niniejszy regulamin pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem 

cywilnym, ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

• Organizator zapoznał uczestników wydarzenia z treścią Klauzuli Informacyjnej wynikającą z 

realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia 



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych. (RODO) 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do rejestrowania 

wizerunku osób korzystających ze sprzętu. MOSiR uprawniony jest do nieodpłatnego 

zwielokrotniania i rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych zarejestrowanych materiałów, 

a także nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w taki sposób wizerunku korzystających ze 

sprzętu osób w celach promocyjnych i sprawozdawczych w szczególności poprzez udostępnianie 

na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz zamieszczanie w materiałach 

zewnętrznych i wewnętrznych jednostki związanych z prowadzoną działalnością statutową, z 

wyłączeniem celów komercyjnych. 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oświadcza, iż „II Sosnowiecka 24-godzinna 

Sztafeta Pływacka” została zorganizowana zgodnie z obowiązującym aktualnie Rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, oraz wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 


