REGULAMIN
KONKURSY Z OKAZJI 20-LECIA PARKU WODNEGO
23.04.2022
1. Organizator zawodów
Zawody z okazji 20 – lecia istnienia Parku Wodnego w Chojnicach organizuje Centrum
Park Chojnice sp. z o.o. przy współorganizacji KS OSIR CHOJNICE.
2. Zawody będą odbywać się 23.04.2022 r. w godz. 11:00 – 18:00 na hali basenowej
Centrum Park Chojnice sp. z o.o.
3. Każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach musi posiadać pisemną zgodę
podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Odpowiednie druki będą dostępne
u osób prowadzących zawody.
4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma
przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach z okazji 20-lecia Parku Wodnego
oraz z zapoznaniem się z regulaminem zawodów.
5. Wzięcie udziału w zawodach w poszczególnych kategoriach dotyczy wyłącznie osób
umiejących pływać i nurkować.
6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w zawodach wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
7. Osoby biorące udział w zawodach dla rodzin – może to być: rodzeństwo (oboje
skończone min. 10 lat), mama/tata + dziecko, babcia/dziadek + dziecko.
8. Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas, osobno dla każdej kategorii:
dzieci, rodziny, dorośli.
9. W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.
10. Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub
ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość, np.
płetwy.
11. Za I, II, III miejsce przyznawana jest nagroda w każdej kategorii.
12. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
13. Osoby biorące udział w zawodach obowiązane są do ścisłego przestrzegania
postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na pływalni Centrum Park
Chojnice Sp. z o.o.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie
stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z obiektu bez prawa zwrotu
wcześniej uiszczonej opłaty.
15. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
16. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator
zawodów.
17. Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni
zawodnicy.
18. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji oraz prawo zmiany
niniejszego regulaminu.
19. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać
kierownikowi ratowników.

