REGULAMIN UsTANoWlENlA REKoRDU lLoŚcl PRZEPŁYN!ĘTYCH DŁUGosc!
BAsENU żłnów 2ot7
1. organizatorem Nocnego Bicia Rekordu llościPrzepłniętych DługościBasenu jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Zarowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Burmistrza Żarow a, Leszka M icha la ka.
2. Celem imprezy jest popularyzaĄa

pĘwania orazzachowań sprzyjającym prawidłowemu

rozwojowi człowieka, jego samopoczucia i dobrej kondycji.

3. Wydarzenie rozpocznie się 8 grudnia 2O!7 r. o godzinie 20:00 i potrwa do 23.59.

4.Zapisy do udziału w imprezie prowadzi panKrzysztof Dutkiewicz tel. 748580-753 w. 27lub 693
93I778, ilośćmiejsc ograniczona. Uczestnik jest zobowiązany do podania czasu, w jakim planuje
pokonać zamierzony dystans. Wcześniejsze zgłoszenie i przepłynięcie dystansu gwarantuje
nieodpłatne korzystanie z pływalniw dniu wydarzenia. W przypadku wolnych miejsc osoby
dokonujące zgłoszenie w dniu imprezy będą zobowiązane do wykupienia biletu wstępu na basen.
5. Kazdy z uczestników imprezy przy wejściu do Pływalni musi wypełnić oświadczenieo zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem, regulaminem zarowskiego basenu oraz stanie zdrowia pozwalającym
na udział w Nocnym Ustanowieniu Rekordu llościPrzepłyniętych DługościBasenu iwynikających z

tego konsekwencji. lmpreza nie jest ubezpieczona od następst nieszczęśliwychwypadków. Kazda
osoba startuje na własną odpowiedzialność.
ó. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem obecnościna Pływalni

rodzica lub prawnego opiekuna,którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.

7. Basen Żarow zapewnia stałą obecnośćratowników wodnych.
8. publicznośćnie kozystająca w tym dniu z pływalni może znajdować się tylko na trybunach
basenu.

9.Każdvuczestnik imprezy otrzymuje kartę w którejwpisuje ostateczną ilośćpzepłyniętych przez
siebie długości.Dodatkowo, poszczególne tory będą obserwowane przez sędziów - wolontariuszy.
10. Na jednym torze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pływające.
11. Uczestnicy imprezy po zakończeniu pływania mogą skorzystać z jacuzzi, hydromasaŻy i saun.

12. Uczestnicy imprezy płwvają według harmonogramu podanego do wiadomości na dwa dni przed

jej rozpoczęciem.

!3. organizator sporządza protokół zawodów, zawierający informację

przepłyn ięty ch przez poszczegó nych
l

o ilościdługości

u czestn ków.
i

t4. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat.
15. organizator ufundował puchar i nagrodę niespodziankę dla zawodników (kategoria kobiety
mężczy żni), któ r zy p rze pły n ą najdł uższy d ysta n s.

!6. Qrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
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