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Regulamin  

Aqua  Świątecznych  Zawodów  Pływackich 

dla  Mieszkańców  Piły  i  okolic  
 

§1 

Organizator imprezy: 

 

Zarząd Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o. o.   ul. Artura Grottgera 4,   64-920 PIŁA. 

 

§2 

Cel  imprez: 

 

Niniejsza impreza nie jest imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego, jej celem 

jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, oraz integracja 

rodzinna i społeczna.  

§3 

Termin i miejsce imprezy: 

 

1. Aqua Świąteczne Zawody Pływackie dla Mieszkańców Piły i okolic odbędą się 04.12.2022 r. od 

godziny 1000. 

2. Aquapark  ul. Grottgera 4  PIŁA  -  basen sportowy 25 m. 

§4 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Wiek bez ograniczeń. 

2. W imprezie uczestniczyć mogą osoby umiejące pływać (wyjątek rocznik 2016 i młodsze –  

                                                                                          wyjaśnienie § 5 ust.5).   

3. Zgłoszenia do dnia 02.12.2022 r.:  

a) Osobiście: recepcja fitness i squash I piętro w Aquapark Piła, 

b) telefonicznie: 67 211 73 50,  

c) poczta elektroniczna: fitness@aquaparkpila.pl,  

 

4. Dostarczenie oświadczenia: 

a) wszyscy uczestnicy składają pisemne oświadczenia o stanie zdrowia (druk do pobrania na 

stronie internetowej www.aquaparkpila.pl) 

b) dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie i zgodę rodziców 

(druk do pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl) 

 

§5 

Styl, dystanse, kategorie: 

 

1. Konkurencje we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 

metrów/osoba.  

2. W imprezie obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny 

pomiar czasu.  

3. Przyjmuje się, że konkurencje będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza - 

każdy ze znanych stylów (crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek).  

4. Uczestnicy mogą rozpoczynać start od:  
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a) skoku do wody ze słupka,  

b) skoku do wody z brzegu (murek) 

c) lub  start  z wody przy ścianie basenu.  

5. Wyścig najmłodszych uczestników (rocznik 2016 i młodsze). Ta grupa wiekowa będzie 

podzielona na dwie grupy:  

a) dzieci umiejące pływać samodzielnie, 

b) dzieci, które będą pływać z pomocą przyborów (koła, makarony, rękawki, itp.).  

6. W kategoriach wiekowych obowiązuje dodatkowy podział:  kobiety – mężczyźni. 

 

a) dzieci 

2016 i mniej    grupa chłopcy i grupa dziewczynki razem  - dystans  25 metrów  /free style z    

                                                                                                                                 przyborami/ 

2016 i mniej    grupa chłopcy i grupa dziewczynki razem - dystans  25 metrów   /free style/ 

2015                 grupa chłopcy i grupa dziewczynki razem - dystans  25 metrów   /free style/ 

2014                 grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów   /free style/ 

2013                grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów   /free style/ 

2012                grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów   /free style/ 

2011                 grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów   /free style/ 

2010                 grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów   /free style/ 

 

b) młodzież   

2009                grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów     /free style/ 

2008-2007       grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów    /free style/ 

2006 – 2003    grupa chłopcy i grupa dziewczynki  - dystans  25 metrów    /free style/ 

 

c) dorośli  

poniżej i 45     grupa kobiety i grupa mężczyźni -  dystans  25 metrów     /free style/ 

46 i więcej       grupa kobiety i grupa mężczyźni - dystans  25 metrów     /free style/ 

 

§6 

Nagrody 

 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

2. Najlepsi – miejsca od 1-3 symboliczne nagrody. 

 

§7 

Koszty udziału i ubezpieczenie. 

 

1. Wpisowe – 10 zł 

2. Impreza ubezpieczona przez organizatora OC. 

3. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z udziałem w niniejszej imprezie.    

 

* Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, dobrowolnie wyraża zgodę Centrum Rekreacji Aqua-

Pil Sp. z o.o. na opublikowanie wizerunku oraz osiągniętych wyników na stronie internetowej 

www.aquaparkpila.pl, w portalu Facebook – Aquapark Piła oraz materiałach i wydawnictwach 

firmowanych przez CR Aqua-Pil Sp. z o.o. 

 

Prezes Zarządu CR Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile 

http://www.aquaparkpila.pl/

