REGULAMIN

Charytatywne Mikołajkowe Zawody Pływackie
HASTEN 2019
Organizator:
− FUNDACJA HASTEN

Miejsce zawodów:
Pływalnia CRS Bielany ul. Conrada 6
Termin zawodów:
7.12.2019
13.00- weryfikacja zawodników

13.40 - wpuszczenie do szatni
14.00- wspólna rozgrzewka na lądzie
14.10- rozgrzewka w wodzie kat. B-D
14.20- rozgrzewka w wodzie kat. E-G
14.30- start zawodów

KATEGORIE:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

2015-2016
2014-2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004 i starsi

KONKURENCJE:

Kategoria A- 25m dowolnie
Kategoria B-D- 25m dowolnie, 25m grzbietem
Kategoria E-G - 50m dowolnie, 50m grzbietem
OPEN- 100 zmiennym

Program:

25m dowolnie - kat. A-D
50m dowolnie- kat. E-G
25m grzbietem kat. B-D
50m grzbietem kat. E-G
100m zmiennym - OPEN

Nagrody:
Kategoria A - przepłynięcie jak najszybciej 25m ze sprzętem lub bez, rodzic może przebywać
z dzieckiem w wodzie i mu pomagać. Każdy uczestnik jest dekorowany od razu po starcie
pamiątkowym medalem i dyplomem za przepłynięcie dystansu.
Kategoria B-D - wyłonienie najlepszych zawodników na dystansie 25m dowolnie i/lub 25m
grzbietem - można pływać ze sprzętem lub bez. Najlepsze trzy osoby otrzymują medal osobno dziewczyny i chłopcy, najlepsza 6 - otrzymuje dyplomy z miejscem i czasem, pozostali z kategorii otrzymują dyplom z uzyskanym czasem.
Kategoria E-G- wyłonienie najlepszych zawodników na dystansie 50m dowolnie i/lub 50m
grzbietem . Najlepsze trzy osoby otrzymują medal - osobno dziewczyny i chłopcy, najlepsza
6 - otrzymuje dyplomy z miejscem i czasem, pozostali z kategorii otrzymują dyplom z uzyskanym czasem.
100m zmiennym - dystans przeznaczony dla chętnych zawodników. Najlepsze trzy osoby
otrzymują medal - osobno dziewczyny i chłopcy, najlepsza 6 - otrzymuje dyplomy z miejscem
i czasem, pozostali z kategorii otrzymują dyplom z uzyskanym czasem.
Dekoracje będą miały miejsce podczas Gali Hasten 2019 w Urzędzie Dzielnicy Bielany wejście od ul. Jastrzębskiego.

Opłata:
Opłata za uczestnictwo- 50zł
W opłacie zawarty jest ciepły posiłek i słodki upominek.

ZAPISY:
Zapis dokonujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 04.12.2019:

Prawo uczestnictwa w zawodach mają tylko dzieci i dorośli biorący udział w zajęciach organizowanych przez Hasten.
Na bazie zgłoszeń na stronie www.hasten.pl pojawi się lista zgłoszonych uczestników.
Wszyscy zawodnicy biorą udział w loterii z fantastycznymi nagrodami.
Na miejscy będzie można kupić rzeczy z hastenowego sklepu, okularki marki View Swimming Gear oraz sprzęt do automasażu od MOVO training.

UWAGA
Akceptacja regulaminu wiąże się z deklaracją oświadczenia ze strony uczestników
zawodów w następującej formie:
Osoba pełnoletnia – Oświadczam, że jestem zdrowy i nie mam żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach. Biorę pełna odpowiedzialność za stan swojego
zdrowia.
Rodzic/prawny opiekun osoby nieletniej– oświadczam, że dziecko jest zdrowe i
nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Biorę pełna
odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
Prawidłowo wypełniona rejestracja online stanowi zarazem zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich.
Postanowienia końcowe:
– ze względu na amatorski charakter zawodów, organizator odstąpił częściowo od
przepisów Polskiego Związku Pływackiego. Start do wyścigów odbywać się będzie
ze słupków lub z wody, na komendę startera. Za popełnienie falstartu zawodnik zostaje ukarany dodaniem sekundy do końcowego rezultatu
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach i programie czasowym
imprezy,
– organizator zapewnia opiekę medyczną przez cały okres trwania zawodów,
– za swój stan zdrowia odpowiadają uczestnicy, w przypadku osób niepełnoletnich
odpowiedzialność ta spoczywa na ich opiekunach prawnych,
– w sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów,
– biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów,
– organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego wiek
zawodnika,
– organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów,
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
organizator oraz komisja sędziowska.
Zawody będą dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ust.
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 poz. 880 z późn. zm.) nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku,
mogą być publikowane na stronie organizatora.

