Regulamin imprezy „Rodzinny Dzień Dziecka z Dream Swim”
1.

Uczestnik imprezy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem imprezy oraz
regulaminami obiektów na których impreza się odbywa jak również zobowiązany jest ich
przestrzegać.
2. Organizatorem imprezy jest firma Barbara Franczyk-Szęklewska Dream Swim a
współorganizatorem KSOS MBP przy ul. Francesco Nullo 23 w Krakowie.
3. Impreza odbywać się będzie na obiektach KSOS MBP przy ul. Francesco Nullo 23 w
Krakowie.
4. Impreza odbywać się będzie dnia 4.06.2022, w godzinach od 12:20 do 15:00.
5. Do udziału w imprezie obowiązują wcześniejsze zapisy za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego oraz opłata 10 zł od uczestnika na podane konto.
Z opłaty zwolnione są dzieci do lat 3.
6. Czas zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty upływa dnia 2.06.2022 o 22:00.
7. Dnia 3.06.2022 będą weryfikowane ostatecznie zgłoszenia oraz stan zaksięgowanych
wpłat na koncie organizatora.
8. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w imprezie jest informacja zwrotna od
organizatora za pośrednictwem SMS na podany w zgłoszeniu nr kontaktowy.
9. W przypadku przekroczenia liczby 150 zgłoszonych osób, kolejnym osobom, które
pieniądze wpłaciły na konto organizatora, zostaną one zwrócone.
10. Każdy uczestnik lub opiekun uczestnika w dniu imprezy zobowiązany będzie podpisać
wcześniej zadeklarowany przez siebie formularz zgłoszeniowy.
11. Każdy uczestnik wpłacający wpisowe otrzyma pakiet upominkowy oraz bransoletkę
uprawniającą do wejścia na halę basenową podczas trwania imprezy.
12. Uczestników obowiązuje nakaz zmiany obuwia na terenie pływalni (klapki).
13. Zalecany jest strój swobodny, natomiast do udziału w konkurencjach w basenie
obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek.
14. Na hali basenowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia.
15. Spożywać posiłki można w holu oraz na zewnątrz budynku.
16. Organizator zastrzega sobie zmiany w przebiegu konkurencji bez podania przyczyny.
17. Do konkurencji w ETAPIE I na basenie będzie obowiązywał szczegółowy komunikat.
18. Aby skorzystać z atrakcji odbywających się na hali basenowej podczas ETAPU III
należy pojawić się tam w godzinach obowiązującego harmonogramu imprezy.
Do skorzystania z konkretnej atrakcji będą obowiązywały kolejki.
19. Podczas imprezy zbierane będą dobrowolne datki na Stowarzyszenie Terapii
i Pływania w Wodzie „Hallwick Polska”. Zbierać datki będą oznakowani
wolontariusze, a w ramach bonusu, za ofiarowane minimum 10 zł będzie można
otrzymać na miejscu swoje zdjęcie z imprezy wykonane przez firmę GoFoto
Agnieszka Gogulska.
20. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w konkurencjach zapewnionych przez organizatora imprezy.
21.Każdy opiekun uczestnika biorącego udział w imprezie oświadcza, że uczestnik nie
posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach zapewnionych przez
organizatora imprezy.
22.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione w obszarze
na którym odbywać się będzie impreza.
23. Każdy uczestnik oraz opiekun uczestnika imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie ich wizerunku w fotorelacji z imprezy oraz w materiałach promocyjnych
wykorzystanych w późniejszym czasie przez organizatorów imprezy.
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24. Każdy uczestnik oraz opiekun uczestnika imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez organizatorów imprezy zgodnie z art. 13 ust. 1-2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. tzw.: RODO
25. Każdy uczestnik oraz opiekun uczestnika imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie
danych do celów marketingowych przez organizatorów imprezy.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego na imprezę
„Rodzinny Dzień Dziecka na basenie” mając się odbyć 4.06.2022. Uczestnik
przesyłający formularz zgłoszeniowy akceptuje jednocześnie regulamin i zobowiązuje się go
przestrzegać.

………………

………………

………………..

…………………..

Data, podpis/y

Ramowy plan imprezy „Rodzinny Dzień Dziecka z Dream Swim”
Od 12:10 wpuszczanie gości, rejestracja zawodników oraz rozdawanie pakietów
powitalnych dla każdego gościa w holu pływalni PUNKT INFORMACYJNY*
* W trakcie całej imprezy będą tam dwie osoby z obsługi informujące gości, jak również
strefa dla osób które będą chciały odpocząć, zjeść.

ETAP I 12:25 – 13:40

12:20 Oficjalne otwarcie imprezy
12:25-12:35 rozgrzewka w wodzie
12:35 Rozpoczęcie konkurencji w pływaniu na czas
Kategorie wiekowe starty :
dystans 25 m na brzuchu 6 – 8 lat + przybór
9 – 11 lat
dystans 25 m na grzbiecie j.w.
dystans 50 m na brzuchu 12-15 lat
16 – 20 lat
21 – open
dystans 50 m na grzbiecie j.w.

ETAP II 13:40 – 13:50

Pokaz pływania syren

O 13:50 Wręczenie nagród za trzy pierwsze czasy w każdej konkurencji z ETAPU I
Konkurencje rekreacyjne dla rodzin
ETAP III 13:50 – 15:00
Przepłynięcie podwodnego
Tor skrajny
slalomu
Skoki do wody
Tor skrajny
Wyścigi całych rodzin na
Tory środkowe
macie
Suchy basen z piłkami dla
Plaża wokół niecki
najmłodszych
Basenik rozporowy z
Plaża wokół niecki
rybkami do łowienia dla
małych i dużych też 
Inne konkurencje
Plaża wokół niecki
15:00 zakończenie imprezy
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