
Otwarte zawody pływackie dla dzieci i młodzieży  
pod patronatem  

Burmistrza Gminy Kęty  
Regulamin, Karta Zgłoszeniowa, informacje techniczne 

i organizacyjne. 
 

I. Regulamin Otwartych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży 

pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty 
 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
Pływalnia OSiR Kęty  
os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty 
27 maj 2018 r. (niedziela),  
 

2. CEL ZAWODÓW: 
 popularyzacja pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu, 
 propagowanie pływania jako dyscypliny wszechstronnie wpływającej na rozwój 

zdolności ruchowych dzieci i młodzieży, 
 umożliwienie dzieciom i młodzieży sprawdzenia swoich umiejętności pływackich 

w rywalizacjach sportowych oraz doskonalenia umiejętności pływackich, 
 zapoznanie najmłodszych adeptów sportu pływackiego z atmosferą zawodów 

pływackich. 
 

3. UCZESTNICTWO: 

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. Uczestnikami zawodów 
mogą być uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z roczników 2011-2002 i starsi 
jeżeli są uczniami gimnazjum. Uczestnik zawodów nie może być zrzeszony w żadnym 
mistrzowskim klubie sportowym, uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i nie może 
posiadać licencji zawodnika. 

4. ZAPISY: 
Aby zapisać się na zawody należy wypełnić „Kartę zgłoszenia” stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu. Karta dostępna  na stronie www.osir.kety.pl oraz w kasie 
Pływalni.  
Wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego kartę, należy dostarczyć do Kasy 
pływalni w terminie do 20.05.2018 (niedziela). 
Rodzic bądź opiekun prawny wysyłając swoje dziecko na zawody oświadcza, że dziecko 
jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań aby wziąć w nich udział. 
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów.  
 

5. REJESTRACJA: w dniu zawodów hol kasowy:  
a) Blok I roczniki 2011-2007 godz. 9:00 – 9:30  
b) Blok II roczniki 2006-2001 godz. 11:00-11:30 

 



6. ZAWODY godz. 10:00 – 13:00 w dwóch blokach. 
 

7. ORGANIZATOR:    OSIR KĘTY,  
 

8. PARTNERZY:  
 Gmina Kęty 
 Szkoła sportu i rekreacji ACTIVE Karolina Gąsiorek,  
 Szkoła pływania AQUA WORLD Magdalena Bolek, 
 Szkoła Pływania SEAWAVE Piotr Krysiak, 
 Kęcka Szkoła Pływania,  
 Szkoła Pływania Na Fali Maria Młocek, 
 Klub Sportowy Beskid Team  
 UKS Sokół Kęty,  
 Grupa Operacyjna Kęty, 

 
 

9. DANE TECHNICZNE PŁYWALNI: 
 długość niecki – 25 m 

 głębokość – 1,35-1,80 m (strefa dla umiejących pływać) 

 ilość torów – 6 

 temperatura wody 28 Co
 

 

10. KONKURENCJE: 
a) Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w swojej kategorii wiekowej.  
b) Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co oznacza, że każdy uczestnik może 

płynąć jednym z 4 stylów pływackich. Dzieci najmłodsze (ROCZNIK 2011) mogą 
płynąć samodzielnie lub wykorzystać do pomocy przybór pływacki: „motylki”, deska, 
makaron.   

c) Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig startując z wody przy ścianie basenu, z brzegu 
basenu lub słupka. (rodzaj startu należy zaznaczyć w Karcie Zgłoszeniowej, nie 
zaznaczenie rodzaju startu oznacza start z wody),   

d) Zawodnicy startują wg poniższych kategorii wiekowych: 
 rocznik 2011            ––  25 m stylem dowolnym z przyborem lub bez 

 rocznik 2010-2009   ––  25 m stylem dowolnym 

 rocznik 2008-2007    ––  25 m stylem dowolnym 

 rocznik 2006-2005    ––  50 m stylem dowolnym 

 rocznik 2004-2003    ––  50 m stylem dowolnym 

  rocznik 2002-2001    ––  50 m stylem dowolnym  
 

11. PRZEPISY TECHNICZNE 

Zawody będą rozgrywane seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców. Obowiązuje 
ręczny pomiar czasu. Komisję sędziowską powołuje Organizator. O kolejności miejsc 
w danym roczniku decyduje najlepszy czas. W przypadku uzyskania takiego samego czasu 
przyznaje się miejsca równorzędne. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy 
PZP. 

 

 



12. ZASADY FINANSOWANIA: 

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator zawodów. 

NIE MA OPŁATY STARTOWEJ DLA ZAWODNIKÓW,  

 
13. NAGRODY: 

Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują medale oraz 
w zależności od pozyskanych sponsorów nagrody rzeczowe. 

14. KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURENCJI: 

Blok I  
-  rocznik  2011 –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2011 –– CHŁOPCY 
-  rocznik  2010-2009  –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2010-2009  –– CHŁOPCY 
-  rocznik  2008-2007  –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2008-2007  –– CHŁOPCY 

Blok II  

-  rocznik  2006-2005  –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2006-2005  –– CHŁOPCY 
-  rocznik  2004-2003  –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2004-2003  –– CHŁOPCY 
-  rocznik  2002-2001 –– DZIEWCZĘTA 
-  rocznik  2002-2001  –– CHŁOPCY 
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Na żądanie organizatora zawodnik startujący musi przedstawić dokument tożsamości z datą 
urodzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione 
na terenie pływalni. Ze względów organizacyjnych szafki w szatniach nie będą zamykane. 
Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące 
startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia 
zawodników. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego  regulaminu oraz regulaminu Krytej Pływalni w Kętach dostępnego przy kasie 
pływalni oraz na stronie www.osir.kety.pl. Na basenie obowiązują stroje zgodne 
z Regulaminem Pływalni. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator 
zawodów. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator. 
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Dla 
kibiców i osób towarzyszących będzie udostępniona kawiarnia oraz część hali basenowej 
(max 1 opiekun), wstęp na hale basenową tylko w czystym obuwiu zastępczym.  

Uwaga: Ze względu na charakter obiektu należy zachować szczególną ostrożność ze względu 
na ryzyko poślizgnięcia i upadku. 

 

 

 



II. ORGANIZACJA ZAWODÓW 

1. Przed zawodami w holu pływalni (przy kasie) będą ustawione stanowiska gdzie każdy 
zawodnik potwierdza swoją obecność,  

2. Po załatwieniu formalności uczestnicy przebierają się w szatniach (młodszym dzieciom 
pomagają opiekunowie.  

Uwaga, ze względów organizacyjnych zawodnicy nie otrzymają kluczyków i szafki nie będą 
zamykane. Zawodnik zajmuje pierwszą wolną szafkę.  

3. Po przebraniu wszyscy uczestnicy przechodzą w rejon małego basenu gdzie czekają 
na rozpoczęcie zawodów. Każdy zawodnik powinien założyć koszulkę i spodenki 
sportowe aby uniknąć przeziębienia. Przypominamy o zabraniu czepka, okularów, klapek 
i ręcznika. 
 

4. ORGANIZACJA STARTÓW –  w trakcie zawodów 

 przed wyścigami spiker będzie wywoływał zawodników do danej konkurencji. 
 wywołani zawodnicy przechodzą na nieckę basenu sportowego do sędziego  

rozprowadzającego, 
  sędzia rozprowadzający będzie ustawiał zawodników zgodnie z kolejnością na listach 

startowych i wprowadzał na określone tory pływackie.  
 

5. KOMENDY STARTOWE – wydaje je sędzia starter 
 

1) Seria krótkich gwizdków - zawodnicy ustawiają się za słupkiem startowym, 
2) Długi gwizdek - zawodnicy wchodzą na słupek startowy, brzeg basenu lub wchodzą 

      do wody (gdy nie wykonują skoku), 
3) Komenda „na miejsca” - zawodnicy przyjmują nieruchomą pozycje, 
4) Sygnał startu – krótki dźwięk lub gwizdek, 

 

6. Po zakończonym wyścigu każdy zawodnik przechodzi w rejon małego basenu i czeka 
na ogłoszenie wyników i dekorację. 
 

7. Na zawodach obowiązuje ręczny pomiar czasu, po zakończeniu wyścigów w danej 
kategorii wiekowej zostaną ogłoszone wyniki i wręczone medale oraz dyplomy.  

 

III. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAWODÓW 
 

Blok I (roczniki 2011-2007) 

9:00 – 9:30 - rejestracja zawodników w holu pływalni  

9:30 – 9:45 - przebranie w szatniach i przejście na halę basenową 

9:55 - oficjalne rozpoczęcie zawodów 

10:00 - starty poszczególnych kategorii wg kolejności rozgrywanych konkurencji       
            (roczniki 2011-2007)  

Dekoracja poszczególnych kategorii wiekowych nastąpi po zakończeniu danej kategorii 
wiekowej. 



BLOK II (roczniki 2006-2001) 

11:00-11:20 - rejestracja zawodników w holu pływalni  

11:20–11:30 - przebranie w szatniach i przejście na halę basenową 

11:40 - starty poszczególnych kategorii wg kolejności rozgrywanych konkurencji       
            (roczniki 2006-2001) 

13:15 - zakończenie zawodów. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany planu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych 
zawodników w poszczególnych kategoriach.  

Imienne listy startowe będą wywieszone na holu kasowym oraz udostępnione na stronie 
internetowej: www.osir.kety.pl.   



Załącznik nr 1  

   
…….………………
……… 

miejscowość, data  
 

Karta zgłoszeniowa  

oraz  

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego 
i oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach pływackich osoby 

niepełnoletniej. 

DANE ZAWODNIKA: 

1) Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………….. 
 

2) Rok urodzenia:   …………………………………………………………………………… 
 

3) Forma startu:         skok ze słupka,          start z wody,         skok z murka 

(należy zaznaczyć jedną z opcji startu znakiem X)  

 

ZGODA: 

I. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego 

1)……………………………………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………………………………                        
II. Numer i seria dowodu osobistego, organ wydający                          
Ad.1)………………………………………………………………………………………..… 
Ad.2)………………………………………………………………………………………….. 
III. Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego 
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………… 
IV. Nr telefonu przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego 
………………………………..……………………………………….………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniej/niepełnoletniego 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 (imię nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) 



której/którego jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym w otwartych amatorskich 
zawodach pływackich  organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach w dniu 27.05.2018 

r. w Kętach. 
OŚWIADCZENIE: 
Oświadczam, iż u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które 
mogą utrudniać, bądź uniemożliwić jego/jej udział w zawodach pod nazwą: „Otwarte zawody 
pływackie dla dzieci i młodzieży pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty”. Wyrażam zgodę na udział 
mojego dziecka w w/w zawodach. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem /-am/ się dokładnie 
z REGULAMINEM „Otwartych zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży pod patronatem 
Burmistrza Gminy Kęty”, oraz Regulaminem Krytej Pływalni w Kętach,  które znajdują się na stronie 
internetowej Organizatora i których warunki w pełni akceptuję. Wyrażam zgodę na: publikację 
materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka, zarejestrowanych podczas w/w zawodów 
oraz na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Organizatorów na 
potrzeby organizacji zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem 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)  (Dz. U. UE 4.5.2016 L 119/1). Organizator 
dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zawodów. Jako Rodzic / 
Opiekun prawny - Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem dziecka w w/w 
zawodach i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości 
z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku ze startem mojego dziecka w w/w 
zawodach. Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody, związanej z 
udziałem mojego dziecka w w/w zawodach, na które świadomie ZEZWALAM mojemu dziecku 
i AKCEPTUJĘ REGULAMIN zawodów. 
Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
powinienem/nam wykupić dla dziecka we własnym zakresie.  
Oświadczam, że dane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.  
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zawartych w powyższym 
formularzu jest Organizator zawodów.  
Zostałem/am poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich edytowania oraz 
usunięcia z bazy danych organizatora.  

 
 
……………………………………
……………… 
 
……………………………………
……………… 
Data i czytelny podpis opiekuna/ów 

 

 


