REGULAMIN
II MITYNGU PŁYWACKIEGO
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ
DĄBROWA TARNOWSKA 2016
1. ORGANIZATOR
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
 Referat Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 Olimpiady Specjalne Polska Oddział Małopolska.
2. PATRONAT HONOROWY
 Tadeusz Kwiatkowski Starosta Powiatu Dąbrowskiego
 Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska
3. PATRONAT MEDIALNY
 Tygodnik Miasto i Ludzie
4. TERMIN I MIEJSCE
 Termin Mityngu: 19 kwietnia 2016 r.
 Miejsce Mityngu: Kryta Pływalnia MGOSIR w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa4
5. UCZESTNICY
 Uczestnikami II Mityngu Pływackiego mogą być osoby z niepełną sprawnością
intelektualną w stopniu: umiarkowanym i znacznym.
 Placówka może zgłosić maksymalnie sześciu zawodników. Wszyscy zawodnicy
mogą brać udział w nie więcej niż dwóch biegach indywidualnych.
 Konkurencje będą rozgrywane w kategoriach żeńskich i męskich. Osoby biorące
udział w konkurencji pływackiej w stylu z deską nie mogą brać udziału w konkurencji
w stylu dowolnym.
 Każdego zawodnika obowiązuje strój pływacki, tj. klapki, czepek, strój kąpielowy,
okulary.
 Zawodnicy zobowiązani są do zaopatrzenia w środki myjące i ręcznik.
6. CEL IMPREZY
 Propagowanie aktywnego stylu życia, w tym pływania jako doskonałej formy terapii i
rekreacji.
 Prezentacja umiejętności osób z niepełną sprawnością intelektualną wśród ogółu
społeczeństwa.
7.






SPONSORZY
Tankpol R. Mosio i Wspólnicy Spółka Jawna
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jacek Sarat
Hotel Cristal Park Dąbrowa Tarnowska
Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak
Firma Transportowo-Handlowa Kazimierz Czosnyka

8.




KONKURENCJE
Styl dowolny – 25 m
Styl dowolny – 50 m
Styl z deską – 25 m

9. NAGRODY
Za udział w II Mityngu Pływackim, w zależności od osiągniętych wyników, będą
wręczane: puchar, medal, dyplom i upominek, nagroda dla najlepszej drużyny.
10. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
15 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: wtzdt@op.pl
 Zgłoszenie w wersji papierowej z pieczątkami i podpisami powinno być dostarczone
w dniu zawodów.
11. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASTRZEŻENIA
 Jednostka zgłaszająca zawodników oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i
przyjmuje jego treść.
 Ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój koszt.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
 Jednostki zgłaszające zawodników ponoszą odpowiedzialność za zawodników pod
względem ich stanu zdrowia i jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
wynikających z udziału w zawodach.
 W zawodach nie mogą wziąć udziału osoby z następującymi problemami
zdrowotnymi: epileptycy w znacznym stopniu, osoby przyjmujące leki wywołujące
otępienie.
 Na wszystkich uczestników czeka poczęstunek.
 Zawodnicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów zawodów.
 Każda zgłoszona drużyna otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 Ostateczne listy startowe zostaną zamknięte w dniu 18 kwiecień 2016 r.
 Nie ma możliwości dopisania zawodników po 18 kwietnia 2016 r.
 Informacji w sprawie II Mityngu Pływackiego udziela Pani Ewelina Pelc telefonicznie
pod numerem: 14 642 55 32
 Uczestnicy i ich opiekunowie, biorąc udział w Mityngu, wyrażają zgodę na publikację
ich nazwisk w przypadku zajęcia miejsc 1-3.
 Uczestnicy i ich opiekunowie, biorąc udział w Mityngu, wyrażają zgodę na publikacją
ich wizerunków w mediach i materiałach promocyjnych Mityngu.
 Udział w Mityngu jest płatny – 20 złotych od zawodnika. Pieniądze prosimy przesłać
na konto nr 78 9462 0003 2001 0000 4268 0002 w tytule przelewu „II Mityng
Pływacki”.

Zapraszamy

