
„PŁYWAK MIESIĄCA - STYCZEŃ 2017”  
Zespół Basenów Wolbrom 

  

 
            Lubisz pływanie?  Odwiedzasz regularnie basen? Spróbuj swoich sił.  
            Styl, czas, jednorazowa ilość metrów nie mają znaczenia. 
            Przepłyń dowolną ilość metrów i zgłoś fakt ratownikowi,  
            wpisując się do zeszytu akcji. 

Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik przez czas trwania akcji zostanie uhonorowany 
tytułem „PŁYWAK MIESIĄCA - STYCZEŃ 2017” w 2-óch kategoriach: 
- do 18 roku życia 
- powyżej 18 roku życia 
Na zwycięzców czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 
Czas trwania akcji: 02.01.2017r. – 31.01.2017r. 
Organizator: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom 

 
Zasady uczestnictwa w akcji „PŁYWAK MIESIĄCA – STYCZEŃ 2017” 

1. Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na krytej pływalni Zespołu Basenów 
Wolbrom, przy ul. Kamiennogórskiej  

2. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących na 
obiekcie krytej pływalni, jak również do przestrzegania zasady „FAIR PLAY”, która powinna być także 
promowana i przestrzegana przez ratowników, bowiem to ona decyduje o powodzeniu akcji. 

3. Dystans można pokonywać dowolnym stylem, po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki 
basenu. 

4. Każdy uczestnik sam liczy sobie przepłyniętą ilość metrów za każdym razem, gdy jest na basenie i 
wychodząc zgłasza tą ilość dyżurującemu ratownikowi wpisując się do zeszytu akcji. Przepłynięty dystans 
należy wpisać w metrach. 

5. Każda osoba (umiejąca pływać) odwiedzająca basen, która wykupiła bilet lub bierze udział  
w zajęciach zorganizowanych, ma prawo zgłosić dyżurującemu ratownikowi przepłynięty  
w danym dniu dystans.  

6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w akcji tylko pod nadzorem trenera, instruktora pływania, rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

7. Ratownik umieszcza dane osoby oraz pokonany dystans na specjalnej liście uczestników. Przez cały czas 
trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika. 

8. Ilość wejść na basen nie ma znaczenia w kwestii wyłonienia pływaka miesiąca. O wyniku decyduje suma 
pokonanych dystansów.  

9. Uczestnik, który uzyska najlepszy wynik przez czas trwania akcji zostanie uhonorowany tytułem „PŁYWAK 
MIESIĄCA - STYCZEŃ 2017” w 2-óch kategoriach: 
- do 18 roku życia 
- powyżej 18 roku życia.  
Na zwycięzców czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

10. Warunkiem uczestniczenia w akcji jest posiadanie dobrego stanu zdrowia bez przeciwskazań medycznych 
do udziału w zawodach pływackich oraz świadomość udziału na własną odpowiedzialność z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. 

11. Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi pokonanego 
dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka jakie wiąże się 
z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 


