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1. Organizatorzy i patronat 

Organizatorem zawodów jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach i Park Wodny 

„JURA” w Łazach. 

Zawody odbywają się w ramach obchodów 10-lecia UTW Łazy oraz 50-lecia 

nadania praw miejskich miastu Łazy. 

Patronat nad obchodami objął Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński 

 

2. Zasady uczestnictwa w zawodach 

1) Zawody mają formułę zamkniętą. Uczestnikami zawodów mogą być słuchacze 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach oraz uczniowie łazowskich szkół  

i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku zaproszonych przez organizatora. 

2) Zgłoszenie udziału w zawodach następuje poprzez złożenie wypełnionego  

i podpisanego formularza Zgłoszenia zawodników.  Regulamin i formularze 

można pobrać ze strony internetowe www.utwlazy.pl 

3) Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia zawodników należy osobiście  

w Sekretariacie organizatora ( 42-450 Łazy, ul. jesionowa 1) albo pocztą 

elektroniczną (utw@utwlazy.pl) po jego zeskanowaniu. 

http://www.utwlazy.pl/
mailto:utw@utwlazy.pl


 

 

4) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 lutego 2017r. 

5) Każdy z zawodników zgłoszonych do zawodów podając swoje dane osobowe, 

wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Łazach celu dokumentacji i rozliczenia zawodów (zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami, Dz.U. 133 

poz. 883  

z późn.zm.). W przypadku zawodnika niepełnoletniego zgodę taką musi wyrazić 

jego rodzic lub prawny opiekun. 

6) Każdy z zawodników zgłoszonych do zawodów wyraża nieodwołalną zgodę na 

bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach 

audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych  

i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice,  

w niegraniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub 

bezpośrednio promocji konkursu. W przypadku uczestnika niepełnoletniego 

zgodę taką musi wyrazić jego rodzic lub prawny opiekun. 

 

3. Sędziowanie zawodów 

Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia główny zawodów –  

            Stanisław Góźdź oraz sędziowie startowi - uczniowie łazowskich szkół            

ponadgimnazjalnych 

 

4. Organizacja i przebieg zawodów 

1) Zawidy odbędą się 18 lutego 2017 r. na basenie w Parku Wodnym „JURA”  

w Łazach, przy ul. Topolowej 1 

2) Rejestracja zawodników rozpocznie się o godzinie 1000. Osoby zgłoszone do 

udziału w zawodach zobowiązane są do przedstawienia sędziemu głównemu 

zawodów zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do udziału w zawodach 

lub oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i o przyjęciu na siebie 

odpowiedzialności za jego ewentualne pogorszenie w związku z zawodami lub/i 

w ich trakcie.  

W przypadku niepełnoletniego zawodnika oświadczenie składa w jego imieniu 

rodzic lub ustanowiony opiekun prawny. 



 

 

3) W zawodach startują zespoły. Zespół składa się z min. 5 zawodników i max. 20 

zawodników. 

4) Wszystkie startujące zespoły przepływają systemem sztafetowym dystans 10 

km. 

5) Każdy z zawodników może przepłynąć w ciągu jednej zmiany 25, 50, 75 lub 

100 m. O długości dystansu decyduje zawodnik zgłaszając to sędziemu 

startowemu. 

6) Pierwszy zawodnik i kolejni zawodnicy danego zespołu startują z wody. Zmiana 

zawodnika następuje po dotknięciu ściany przez zawodnika płynącego. 

7) Zespół może w trakcie trwania sztafety dokonać dowolnej ilości zmian. 

8) Zawodnicy płyną podczas pokonywania swojego dystansu dowolnym stylem. 

9) Wszelkich informacji udziela kol. Bogusława Wojtasik tel. 602 607 943. 

5. Ogłoszenie wyników i nagrody. 

1) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się w dniu zawodów 

bezpośrednio po ich zakończeniu. 

2) Puchar za zwycięstwo otrzyma zespół, który przepłynie dystans 10 km  

w najkrótszym czasie. 

3) Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział  

w zawodach. 

6. Postanowienia końcowe 

1) Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z ważnych powodów 

nieleżących po jego stronie. 

 


