
I MARATON PŁYWACKI W SZCZAWNIE-ZDROJU  
„PŁYNIEMY DLA WOŚP” 

CELE: 

 Ideą pływackiego maratonu jest podjęcie wspólnej inicjatywy na rzecz pomocy innym 

poprzez zbiórkę pieniędzy w ramach 30 Finału WOŚP na pomoc najmłodszym w diagnostyce  

i leczeniu wzroku.  

 Ustanowienie rekordu Szczawna-Zdroju w dystansie przepłyniętym dowolnym sposobem, 

który będzie sumą przepłyniętych metrów przez wszystkich uczestników. 

 Dobra zabawa i promocja walorów zdrowotnych pływania. 

 Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Szczawna-Zdroju. 

 Integracja amatorów pływania poprzez bezpośrednie pływanie w szczytnym celu. 

ORGANIZATOR: 

 Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju. 

 Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój. 

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: 

 30 stycznia 2022 r. (NIEDZIELA) godz.10:00-18:00. 

 MOSiR Szczawno-Zdrój, kryta pływalnia ,,Dolnośląski Delfinek”, ul. Słoneczna 1A  

w Szczawnie-Zdroju. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Wydarzenie ma charakter otwarty. W Maratonie prawo startu mają dzieci, młodzież  

oraz osoby dorosłe, które nie posiadają przeciwwskazań do podejmowania wysiłku/pływania 

wytrzymałościowego. 

 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział pod opieką i na odpowiedzialność prawnego 

opiekuna bądź opiekuna grupy/trenera. 

 Przystępując do Maratonu uczestnik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (osoby 

pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców). 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA: 

 Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie zgłoszeniowej i przekazanie 

organizatorom Karty, którą można: 

 pobrać ze strony: https://mosirszczawno-zdroj.pl/ 

 odebrać w godzinach pracy w kasie na „Dolnośląskim Delfinku” ul. Słoneczna 1A  

w Szczawnie-Zdroju. 

 odebrać w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju. 

 Zgłoszenie należy przekazać organizatorom do 28 stycznia 2022 r.: 



 wysyłając na mail:  final.wosp@mspszczawno.hb.pl 

 przekazując pracownikowi w kasie na „Dolnośląskim Delfinku” ul. Słoneczna 1A  

w Szczawnie-Zdroju. 

 przekazując pracownikowi w sekretariacie Miejskiej Szkoły Podstawowej  

w Szczawnie-Zdroju. 

 Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia w dniu Maratonu pod warunkiem, że liczba 

zgłoszeń dostarczonych do 28 stycznia 2022 r., nie przekracza obowiązujących przepisów 

prawa. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przepłynięty dystans. 

 Wydarzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami związanymi  

z COVID - 19. 

 Maraton zostanie przeprowadzony na basenie sportowym o długości 16,67 4 tory; 

temperatura wody 27-28*C. 

 Wstęp na basen dla uczestników w wysokości 1 złoty, jak również cegiełka w dowolnej 

kwocie do puszki WOŚP umieszczonej przy kasie basenowej. 

 Każdy uczestnik może pływać w celu ustanowienia własnego dystansu maksymalnie  

przez jedną godzinę zegarową. 

 Za dyscyplinę uczestników niepełnoletnich i porządek w czasie trwania Maratonu czyni się 

odpowiedzialnych opiekunów prawnych bądź opiekunów grup / trenerów. 

 Maraton zostanie przeprowadzony zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

 Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną Maratonu oraz ratowników. 

 Organizatorzy Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu 

zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie pływania, urazy, kontuzje  

i nieszczęśliwe wypadki. 

 Uczestnicy Maratonu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń  

do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni „Dolnośląski 

Delfinek”. 

 Uczestnicy będą mogli skorzystać z ogólnodostępnej szatni. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia  

na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. materiałach. 

 W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy  

i opiekunowie/trenerzy, biorący udział w wydarzeniu, wyrażają zgodę na udostępnienie 

danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów oraz poprzez udział czynny  

i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnianie 

wizerunku uczestników i innych osób uczestniczących w zawodach w materiałach 

fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych wydarzenia. 

 O tematach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy Maratonu. 

 Dodatkowe informacje dotyczące części rekreacyjno-sportowej można uzyskać drogą 

mailową: final.wosp@mspszczawno.hb.pl  
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