
Regulamin zawodów pływackich

„III Termathlon"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem zawodów jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (dalej:

Organizator).

2. Zawody są organizowane pod nazwą „Termathlon” ( zwane dalej: "zawodami" ).

3.  Regulamin  zawodów  pływackich  zostanie  udostępniony  w  Internecie  na  stronie

http://www.termyjakuba.olawa.pl.

4. Celem zawodów jest  m.in.  popularyzacja pływania jako czynnej  formy uprawiania rekreacji  sportowej i

spędzania czasu wolnego.

5. Uczestnicy zawodów pływać będą wybranym przez siebie stylem pływackim na dystansie 900 ( dziewięćset

metrów ) oraz będą zobowiązani do biegu na dystansie 10 km ( dziesięć kilometrów ). 

6. Limit uczestników zawodów wynosi 64 osób.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Siedziba Spółki Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o., ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława

TERMIN ZAWODÓW:

7. Zawody odbędą się:

a)  część pierwsza ( pływanie )- w sobotę dnia 31 sierpnia 2019 roku i trwać będą od godziny 15:00 do godziny

18:30 na terenie  krytej  pływalni,  przy czym uczestnicy rozpoczynać będą start  w godzinach 15:00, 15:30,

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

b) część druga ( Bieg Koguta )- w niedzielę dnia 1września 2019 start godz. 11:00.



ZASADY UCZESTNICTWA:

8. Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z podaniem przez

Uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, miejscowości,  klubu, numeru telefonu kontaktowego,

adresu poczty elektronicznej; deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach bądź

przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach, dokonanie opłaty startowej części

pływackiej oraz przedłożenie potwierdzenia opłaty startowej XII Biegu Koguta w dniu rozgrywania zawodów

9.  Uczestnikiem zawodów („Uczestnik”)  może być  każda  pełnoletnia  osoba fizyczna,  która  posiada  pełną

zdolność do czynności prawnych.

10. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat biorą udział w zawodach za uprzednią pisemną zgodą swojego

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

11.  Osobami  upoważnionymi  ze  strony  Organizatora  do  kontaktu  z  uczestnikami  są  Łukasz  Tyc  tel.

603 224 282 adres poczty elektronicznej: instruktor@termyjakuba.olawa.pl

12. Uczestnicy zawodów upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i

rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień

na  następujących  polach  eksploatacji:  utrwalanie  (zapisu)  we  wszystkich  dostępnych  formach  (fotografia,

audio,  wideo),  zwielokrotnienia  na  wszelkich  nośnikach  dźwięku  i  obrazu,  wprowadzania  do  pamięci

komputera,  publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania,

nadawania  bezprzewodowego,  przewodowego,  satelitarnego  oraz  reemisji  i  retransmisji,  każdorazowo  w

kontekście ich związku z konkursem.

13. Nadzór nad sportowym przebiegiem zawodów sprawuje Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą:

Sędzia  Główny  i  Sędziowie  Torowi.  Sędzia  Główny  jest  osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowy  przebieg

zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych.  Sędziowie Torowi są odpowiedzialni

za przeliczenie czasu i dystansu pokonanego podczas zawodów na poszczególnych torach pływalni. 

14.  Uczestnicy  zawodów  nie  mogą  używać  akcesoriów  wspomagających  pływanie  takich  jak  pianki

neoprenowe, deski, koła, płetwy, pull buoy’e itp.

15. Na każdym torze pływać może maksymalnie 2 ( dwóch ) zawodników.

16. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i przypisani do poszczególnych torów oraz co do godzin startu na

podstawie losowania dokonanego przez Komisję Sędziowską w dniu 28 sierpnia 2019r. Lista startowa dostępna

będzie na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.termyjakuba.olawa.pl  i na profilu Facebook.

17.  Uczestnicy  zawodów  zobowiązani  są  do  stawiennictwa  przy  stoliku  sędziowskim  najpóźniej  20

( dwadzieścia) minut przed wylosowaną przez organizatora godziną startu.

18. Limit czasu dla każdego uczestnika zawodów na pokonanie dystansu 900 ( dziewięćset metrów) wynosi 28

minut ( dwadzieścia osiem minut ) Przekroczenie limitu czasu bądź niepokonanie dystansu w zakreślonym

limicie czasu skutkować będzie dyskwalifikacją.

19. Wyniki zawodów pływackich zostaną podane w dniu 1 września 2019 roku do godz.  10.00 na stronie

internetowej Organizatora pod adresem  www.termyjakuba.olawa.pl  i  na profilu Facebook i będą następnie

sumowane z wynikami uzyskanymi w części drugiej- Biegu Koguta.
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OPŁATA STARTOWA:

20. Opłata startowa za udział w zawodach – część pływanie wynosi 30,00 zł ( trzydzieści złotych ) i należy ją

uiścić  kasach  lub  przelewem  na  konto  Spółki/Organizatora  (Bank  Spółdzielczy  w  Oławie  88  9585  0007

00100019 9748 0001, w tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko z dopiskiem III Trermathlon) do dnia

19 sierpnia 2019r. Kasy czynne będą w godzinach: 08.00 – 22.00. Po tym terminie opłata startowa wynosi 50

pln i należy ją uiścić w kasach do dnia 26 sierpnie 2019r. 

Dokonując  opłaty przelewem online należy przesłać potwierdzenie wpłaty oraz deklarację uczestnictwa  na

adres e-mail: instruktor@termyjakuba.olawa.pl najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019r.

Deklaracja uczestnictwa: http://termyjakuba.olawa.pl/strony/regulaminy.html

21. Opłata startowa za udział w zawodach – część bieganie należy uiścić zgodnie z regulaminem 

XII Biegu Koguta dostępnego na http://www.zmierzymyczas.pl/images/Bieg_Koguta_2019-

skompresowany.pdf

NAGODY:

22. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna w kategorii kobiet i mężczyzn

23.  Organizator nagrodzi statuetkami oraz karnetami OPEN (90 dni, 60 dni, 30 dni) zawodników, którzy zajmą

kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach: K i M. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają

pamiątkowy medal oraz wejściówkę na basen i saunę w Termach Jakuba.  Uczestnicy, którzy ukończą zawody

wezmą udział w losowaniu biletów do kina jako nagrody ufundowanej przez firmę OH KINO. Warunkiem

otrzymania w/w nagród ukończenie zarówno części pływanie, jak i części bieganie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

24. Przystępując do zawodów i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie

podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach

związanych z przeprowadzeniem zawodów.

25.  Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  Zmieniony  Regulamin

obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl

26. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga

Organizator.

27.  Organizator  zawodów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  zawodów  bądź  zmiany  w  jego

organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.


