REGULAMIN

1. Nazwa: Ciechanowska Sztafeta Pływacka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości
2. Organizatorzy: Klub Pływacki Ciechanów, MOSiR Ciechanów
3. Patronat: Prezydent miasta Ciechanów
4. Patronat medialny: KRDP.fm
5. Termin: 10.11.2018 r.
6. Miejsce: Kryta pływalnia „U CIECHA”, ul. 17 Stycznia 60 B, 06 – 400 Ciechanów
7. Godzina rozpoczęcia: 1100
8. Godzina rejestracji uczestników: 1000
9. Zgłoszenia: ciechanowkp@gmail.com – podając: imię i nazwisko, wiek oraz nr telefonu
10. Udział: W sztafecie może wziąć udział każdy pływający na dystansie 100 m stylem
dowolnym, bądź zmiennym bez ograniczenia wiekowego.
11. Rejestracja: Rejestracja uczestników potrwa od godz. 10 00 do 1055, potem będzie można
zarejestrować się jeszcze przez pół godziny, w wyznaczonym miejscu na niecce basenu
(biuro zawodów). Każdy z uczestników otrzyma numer startowy, który będzie jednoznaczny
z kolejnością pływania w sztafecie. Uczestnicy zobligowani są do pilnowania kolejności
pływania. Aktualny numer płynącego zawodnika prezentowany będzie na tablicy
numerycznej oraz wyczytywany przez spikera.
12. Sztafeta: Bieg sztafetowy odbywać się będzie na torze nr 5. Pozostałe liny torowe zostaną
zdjęte. Uzyskana przestrzeń basenu (tory: 1, 2, 3, 4) posłuży do rozgrzewki, rozpływania
przed startem. Starty odbywać się będą pojedynczo. Każdy uczestnik po przepłynięciu
100 m zatrzymuje się blisko ściany basenu, umożliwiając bezpieczny start kolejnego
zawodnika. Potem przepływa do boku basenu przez tor nr 6 i po drabince wychodzi z wody,
kończąc tym samym udział w sztafecie.
13. Czas trwania: ok. 4h
14. Nagrody: Każdy uczestnik sztafety, bezpośrednio po przepłynięciu otrzyma pamiątkowy
medal.
15. Opieka medyczna: Dyżur medyczny będzie sprawował lekarz.
16. Zgoda: Każdy uczestnik Ciechanowskiej Sztafety Pływackiej z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości akceptuje powyższe założenia regulaminu. Każdy uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów
przeprowadzenia sztafety przez Klub Pływacki Ciechanów i MOSiR Ciechanów. Każdy
uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w mediach
społecznościowych oraz na stronie Klubu Pływackiego Ciechanów: www.kpciechanow.pl.
W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku w postaci fotografii w/w mediach
uczestnik zobligowany jest poinformować o tym organizatorów podczas rejestracji.
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