
REGULAMIN  
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

„I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło” 

I. CEL  

1. Organizatorem zabawy „I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło” jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. 

2. Celem zabawy jest: 

a) popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie 

b) promocja miasta Łaziska Górne 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. „I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło” odbywają się w terminie 19.08.2022 w ORS 

Żabka ul. Sportowa 1 Łaziska Górne. 

2. Zabawa uzależniona jest od pogody. W przypadku niesprzyjającej pogody „I Rodzinne 

Zawody Pływackie na wesoło”  nie odbędą się, o czym organizatorzy poinformują 

najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem zabawy. 

3. Program:  

 godz. 10.00 - 11.30 zapisy w biurze zawodów 

 godz. 11.30 zademonstrowanie konkurencji 

 godz. 11.50 uroczyste otwarcie zawodów 

 godz. 12.00 rozpoczęcie zawodów  

4. Udział w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje bilet wstępu na ORS Żabka. 

 

III.  REGULAMIN ZABAWY 

1. Warunki uczestnictwa: 

a) Uczestnikami zabawy mogą być wyłącznie osoby umiejące pływać, w wieku od 6 lat. 

b) Płeć uczestników jest dowolna. 

c) Uczestnicy zabawy tworzą drużyny 3 – osobowe.  

d) W drużynie znajduje się min. jedna osoba dorosła i min. jedno dziecko w wieku 6-15 

lat. 

e) Pokrewieństwo między zawodnikami nie jest obowiązkowe. 

f) Zgłoszenie do udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Uczestnicy zabawy rywalizują w następujących konkurencjach: 

 Sztafeta I - Holowanie i wyścig na dmuchańcach. 

 Sztafeta II – wyścig w mokrych koszulkach, czepkach i okularach. 



 Wyścig - wężyk na makaronach. 

 Wyścig w kołach na siedząco i wiosłowanie klapkiem, poszukiwanie skarbów. 

 

3. Wszystkich uczestników zabawy „I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło” 

zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się 

ustaleniom w nim zawartym. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z  tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie brania udziału w zabawie. 

5. W przypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody uczestnicy zabawy nie będą wnosili 

roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy 

pracujących podczas wydarzenia. 

6. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

IV. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy zabawy „I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło” otrzymają 

pamiątkowe medale. Zwycięzcy otrzymają dodatkowe drobne upominki rzeczowe.  

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W ramach zabawy będą przetwarzane następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko 

b) data urodzenia 

2. Wszystkich uczestników zabawy obowiązuje także regulamin obiektu, w którym 

odbywają się „I Rodzinne Zawody Pływackie na wesoło”. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 

6351791846, REGON: 241049933 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016). Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych znajduje się na  https://mosir.laziska.pl/rodo/.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

 
 


