
                      REGULAMIN AKCJI REKORDZISTA PŁYWALNI 2019 r 

1. CEL  AKCJI:
 popularyzowanie pływania 
 propagowanie zdrowego trybu życia 
 promocja MOSiR Włodawa oraz pływalni jako miejsca rekreacji i wypoczynku 
 uświadomienie roli wody w życiu człowieka jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych
                                                                                                                                            
2. ORGANIZATOR:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie 

3. CZAS TRWANIA AKCJI: 
 14.01.2019r. – 28.02.2019r. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 
Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na basenie MOSIR-u.  Uczestnikiem akcji 
może zostać każda osoba (umiejąca pływać, bez względu na wiek) odwiedzająca pływalnię, która wykupiła 
bilet wstępu,zapoznała się z regulaminem konkursu potwierdzając to własnoręcznym podpisem na 
specjalnie przygotowanej liście. Przed wejściem do wody udział w akcji należy zgłosić ratownikowi. Każdy 
uczestnik otrzymuje zegarek do mierzenia przepłyniętego dystansu. Ratownicy nadzorują prawidłowy 
przebieg akcji, odczyt zegarka(pokonany dystans )   wpisuje na listę danego uczestnika. Ratownik nie 
dokonuje podsumowania,ani rozliczania przepłyniętych dystansów. Podsumowania dokonuje koordynator 
akcji bicia rekordu pływalni. Lista będzie aktualizowana w każdy poniedziałek nowego tygodnia na stronie 
MOSIR Włodawa. Przez cały czas trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika. W 
przypadku uwag-protestów prosimy o kontakt z koordynatorek konkursu-od poniedziałku do piątku w godz 
7:00-15:00 pok. 16 w części administracyjnej obiektu. 
Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 50 km uzyskuje tytuł „Superpływaka“ (brązowego). 
Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 100 km uzyskuje tytuł „Superpływaka“ (srebrnego). 
Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie w sumie 150 km uzyskuje tytuł „Superpływaka“ (złotego). 

5. MIEJSCE: 
Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

6.Kontakt:
 MOSiR Włodawa ul Szkolna 4 (w godz.7.00 - 15.00) tel.(082)5722-584 tel. recepcja (082)5721-259 
koordynator Jacek Chęć tel 606-875-812 

7 ZAKOŃCZENIE AKCJI:
 Uczestnicy, którzy w czasie trwania akcji pokonają dystans co najmniej 50 km zostaną zaproszeni na 
specjalne - uroczyste zakończenie akcji, połączone z wręczeniem nagrody.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  Każdy uczestnik akcji przed wejściem na pływalnię ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 
korzystania z obiektu oraz przestrzegania jego postanowień.
  Poprzez zgłoszenie do udziału w akcji, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony 
internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska 
uczestnika.
 W akcji uczestniczyć mogą tylko te osoby, których stan zdrowia na to pozwala. 
 Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność, dobrowolnie i świadomie zdecydował się 

podjąć to ryzyko.
 MOSiR we Włodawie nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezależne od organizatora. 
 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

 
                                             Serdecznie zapraszamy



                                                                                                                                                                    


