REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU PŁYWACKIEGO
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ
1. ORGANIZATOR
Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II
2. PARTNER MITYNGU
TAURON Dystrybucja S.A.
2. ZAWODY WSPIERAJĄ
Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa
Bruk-Bet sp. z o.o.
Centrum Ubezpieczeń DAJAKO
4. TERMIN I MIEJSCE
Termin Mityngu: 18 listopada 2016 r.
Miejsce Mityngu: Basen Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8.
5. CEL IMPREZY
5.1.
5.2.

Propagowanie aktywnego stylu życia, w tym pływania jako doskonałej formy terapii i rekreacji.
Prezentacja umiejętności osób z niepełną sprawnością intelektualną wśród ogółu
społeczeństwa.

6. UCZESTNICY
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Uczestnikami VI Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób z Niepełną Sprawnością mogą
być osoby z niepełną sprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym i
znacznym.
Placówka może zgłosić maksymalnie ośmiu zawodników.
Spośród ośmiu zgłoszonych zawodników, pięcioro może wziąć udział w nie więcej niż dwóch
biegach indywidualnych (patrz pkt 7).
Spośród ośmiu zgłoszonych zawodników troje (innych niż wymienionych w punkcie 6.3)
może wziąć udział w sztafecie w poprzek basenu na głębokości 1,40 m.
Osoby biorące udział w biegach indywidualnych nie mogą brać również udziału w sztafecie, są
to dwie osobne konkurencje (patrz formularz zgłoszeniowy).
Grupy zawodników mogą być zróżnicowane pod względem płci.
Każdego zawodnika obowiązuje strój pływacki, tj. klapki, czepek, strój kąpielowy, okularki oraz
strój sportowy (potrzebny do dekoracji oraz do ogrzania zawodników pomiędzy biegami).
Zawodnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki myjące i ręcznik.

7. KONKURENCJE
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Styl dowolny – 25 m.
Styl dowolny – 50 m.
Styl grzbietowy – 25 m.
Sztafeta biegowa w poprzek basenu 3 x 14 m.

W celu utworzenia prawidłowych grup startowych prosimy o podanie, w formularzu zgłoszeniowym, uzyskanych
czasów podczas treningu przez zawodników na danym dystansie. Prosimy o podawanie faktycznych i aktualnych
czasów. Wynik osiągnięty podczas zawodów nie może odbiegać od podanego z treningu więcej niż 30%. W
Formularzu zgłoszeniowym prosimy o wprowadzanie czasów w formacie min:sek,set.

8. NAGRODY
Za udział w Mityngu, w zależności od osiągniętych wyników, będą wręczane: puchar, medal, dyplom i
upominek, nagroda dla najlepszej drużyny.
9. ZGŁOSZENIA
9.1.
9.2.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10
listopada 2016 r. na adres e-mail: mityng.plywacki.wtzjp2@interia.pl.
Zgłoszenie w wersji papierowej z pieczątkami i podpisami powinno być dostarczone w dniu
zawodów.

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASTRZEŻENIA
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.

Jednostka zgłaszająca zawodników oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i przyjmuje jego
treść.
Zawodnicy są zobowiązani okazać zgodę lekarza na start w Mityngu. Brak zgody spowoduje
skreślenie z listy startujących zawodników. Honorowane będą Książeczki Sportowo-Lekarskie
Zawodnika. Zgoda lekarza może być wyrażona na formularzu zgłoszeniowym dla wszystkich
zawodników łącznie.
Do udziału w Mityngu zakwalifikowanych zostanie 100 pierwszych zgłoszonych zawodników –
decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w Mityngu jest bezpłatny.
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.
Zawodnicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów organizacji zawodów.
Każda zgłoszona drużyna otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Ostateczne listy startowe zostaną zamknięte w dniu 10 listopada 2016 r.
Nie ma możliwości dopisania lub zmiany zawodników po 10 listopada 2016 r.
Informacji w sprawie Mityngu udziela Pan Maciej Żak pocztą elektroniczną pod adresem
mityng.plywacki.wtzjp2@interia.pl lub telefonicznie pod numerem: 14 627 35 03.
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 publikację ich wizerunków
w mediach i materiałach promocyjnych Mityngu i sponsorów.

PROGRAM
VI OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU PŁYWACKIEGO
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ
09:00 Spotkanie uczestników i ich opiekunów w holu Basenu PWSZ.
Sprawdzenie listy obecności przyjezdnych, odebranie oryginałów formularzy zgłoszenia,
przydzielenie każdego z uczestników do dobranej wcześniej grupy.
09:30 Odprowadzenie uczestników do szatni.
10:00 Zebranie wszystkich uczestników i opiekunów na płycie wokół basenu, przedstawienie im
skróconego regulaminu mityngu, wypowiedzi o zasadach fair play i duchu szczerej
rywalizacji, systemu dekoracji zwycięzców, prezentacja drużyn.
10:15 Przedstawienie kolejności grup i konkurencji, w jakich uczestnicy będą rywalizowali.
10:20 Przeprowadzenie wyścigów uczestników według listy startowej.
11:30 Przeprowadzenie sztafety placówek.
12:00 Przeprowadzenie wyścigów terapeutów.
12:20 Ogłoszenie końcowych wyników.
12:30 Słowo końcowe – podziękowanie za udział wszystkim uczestnikom.
12:30 Odprowadzenie uczestników do szatni.
13:30 Gorący poczęstunek w aneksie gastronomicznym.

