REGULAMIN

RETROSWIM II
2022
§1
1. Miejsce: Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich.
Siemianowice Śląskie ul. Jana Śniadeckiego 11.
2. Data: 04.06.2022 start od godziny 9:00.
§2
1. Cel zawodów:

a) promocja najstarszej czynnej Pływalni Miejskiej w Polsce,
b) promocja pływania jako sportu dostępnego dla każdego,
c) wyłonienie najszybszych pływaków i pływaczek w stylach dawnych (retro),
d) wyłonienie najlepszej stylizacji w konwencji minionej epoki (lata 1920 -1960)
2. Organizator:
a) Miasto Siemianowice Śląskie,
b) Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich,
c) WOPR Siemianowice Śląskie,
d) Klub Sportowy Silesia Winter Swimming,
§3
1. Strój pływacki musi nawiązywać do ubioru pływaków z minionej epoki.
2. Zabrania się używania okularów pływackich, za wyjątkiem osób używających soczewek
kontaktowych.
3. Start z wody.
4. Dyscypliny/style:
a) 50m styl klasyczny, głowa nad wodą,
b) 200m styl klasyczny, głowa nad wodą,
c) 50m glajch (styl symetryczny na grzbiecie, ręce można przekładać górą),
d) 50m trudgen
w kraulu),

(na

boku,

nogi

nożycowe,

dwie

ręce

przekładane

podobnie

e) 50m na boku (nogi nożycowe, ręce pod wodą, ewentualnie jedna ręka przekładana górą).

jak

§4

1. Zapisy przyjmowane są do dnia 31.05.2022 lub uzyskania limitu 70 osób wyłącznie w formie
elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem
www.kssws.org/zapisy gdzie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, a w pozycji „klub”
należy wpisać wybraną dyscyplinę/styl pływacki. Zgłoszenia zawierające niepełne dane będą
usuwane z listy.
2. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w dwóch stylach.
3. Za udział w zawodach nie pobiera się opłaty startowej – konwencja FREE RACE.
4. Zawodnicy w dniu zawodów zwolnieni są z opłaty za wstęp na pływalnię.
5. Osoby nieletnie mogą brać udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego
przedłożoną Organizatorowi w dniu zawodów – w trakcie zwodów za osobę nieletnią odpowiada
opiekun prawny.
6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przedłożenie Organizatorowi karty rejestracyjnej
stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
§5
1. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia zawodów.
2. Zabrania się startu w zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji
psychoaktywnych. Organizator, ratownik, sędzia lub inna osoba przez nich upoważniona może nie
dopuścić do startu Zawodnika lub usunąć Zawodnika z wyścigu, jeżeli podejrzewa, że jest on pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych lub stanowi zagrożenie dla
siebie, innych Zawodników, Organizatora czy widzów.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
4. Zawodnik staruje w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator w najszerszym zakresie
dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności
za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać za sobą udział
w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

Załącznik nr 1

KARTA REJESTRACYJNA
RETROSWIM II
2022

…...........................................................................
(Imię i Nazwisko)
…...........................................................................
(wybrany styl)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a) znam Regulamin RETROSWIM II, jest on dla mnie zrozumiały i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
b) biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz jestem świadomy/a ryzyka
i konsekwencji jakie może pociągać za sobą udział w zawodach pływackich,
c) mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach pływackich i brak jest przeciwwskazań
medycznych do udziału w nich, jestem również świadomy/a konsekwencji jakie może
spowodować zatajenie informacji dotyczących mojego stanu zdrowia,
d) nie będę występował/ła z żadnymi roszczeniami prawnymi oraz finansowymi w stosunku do
organizatorów,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
zawodów RETROSWIM II, w tym do podania do publicznej wiadomości listy startowej
i wyników zawodów,
f) wrażam zgodę na użycie mojego wizerunku, w materiałach dotyczących zawodów,
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez
organizatora oraz partnerów zawodów,
g) zostałem zapoznany z klauzulą RODO.

Siemianowice Śl., dn. 04.06.2022 ………………….....……...………
(czytelny podpis zawodnika)

