I Dąbrowski Kids Aquathlon 2018
Dąbrowa Tarnowska, 21.07.2018r.
Regulamin

Cele imprezy:
 Popularyzacja aquathlonu, pływania i biegania.
 Promocja Miasta Dąbrowa Tarnowska, Powiatu Dąbrowskiego oraz działalności sponsorów i
partnerów zawodów.
Organizator:
TriSolution Dorota Melich
Informacje dodatkowe: Dorota Melich – tel. 722 216 657
Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Patronat:
Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska – Pan Krzysztof Kaczmarski
Sponsorzy i firmy wspierające:
TriSolution – dystrybutor sprzętu sportowego
Kierownik zawodów:
Piotr Zając, mail; ks@dabrowatar.pl tel. 600430571
Termin:
Sobota, 21 lipca 2018, godzina 14.00
Miejsce:
Pływanie: Basen Sezonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Bieg: Stadion Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Dekoracja zwycięzców
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej - Stadion Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Pomiar czasu: Ręczny

Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 5 lat (urodzeni w 2013r.)do 15
lat. Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego,
oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem
w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 15 roku
życia, pakiet startowy będą mogły odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej
osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu
startowego.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać przez Elektroniczne Zapisy – link do rejestracji
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
kontaktowego.
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.07.2018. Korekta zgłoszeń będzie możliwa do dnia 16.07.2018.
Po tym terminie zmiany na liście startowej nie będą wprowadzane.

Dystanse i kategorie wiekowe (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

Dzieci I (Pływanie – 40m , Bieg – 200m)
K 5-7 (dziewczęta 5-7 lat) M 5 -7 (chłopcy 5-7 lat)

Dzieci II (Pływanie – 50m , Bieg – 400m)
K 8-9 (dziewczęta 8-9 lat) M 8-9 (chłopcy 8-9 lat)

Dzieci III (Pływanie – 100m , Bieg – 600m)
K 10-11 (dziewczęta 10-11 lat) M 10-11 (chłopcy 10-11 lat)

Dzieci IV (Pływanie – 100m, Bieg – 800m)
K 12-13 (dziewczęta 12-13 lat) M 12-13 (chłopcy 12-13 lat)

Dzieci V (Pływanie – 200m, Bieg – 1000m)
K 14-15 (dziewczęta 14-15 lat) M 14-15 (chłopcy 14-15 lat)

Przepisy techniczne:
Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji
startujących przewiduje się pływanie po dwie osoby na torze.
Sędzią Głównym zawodów jest Pani Anna Jastrząb
Program zawodów:
21.07.2018r. (sobota)
godz. 10:00-13.00 - odbiór pakietów startowych
godz. 14.00-14:05 - uroczyste otwarcie zawodów
godz. 14:10 - Start Dzieci (5-7 lat)
godz. 14:20 - Start Dzieci (8-9 lat)
godz. 14:40 - Start Dzieci (10-11 lat)
godz. 15:00 - Start Dzieci (12-13 lat)
godz. 15:20 - Start Młodzików (14-15 lat)
godz. 16:00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.
Nagrody:
 Medale dla wszystkich dzieci, które ukończyły zawody
 Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych i
osobno dla dziewczynek i chłopców

Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi: 20 zł za dziecko – płatne przelewem do 16.07.2018 (na konto Organizatora).
Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, opłata startowa I Dąbrowski Kids Aquathlon 2018. Opłata startowa nie
podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
Dane do przelewu opłat startowych:
TriSolution
Glów 8
33-130 Radłów
ING Bank Śląski S.A.
55 1050 1908 1000 0090 7425 4583
Pakiet startowy:
Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: czepek silikonowy, numer startowy do biegu, 4 agrafki,
upominek okolicznościowy z zawodów oraz bon – na posiłek regeneracyjny po zawodach;

Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Obowiązuje limit startujących na wszystkich dystansach – 100 osób.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki na czas zawodów zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
Wyniki zawodów dostępne będą na stronie internetowej http://www.dabrowatar.pl/
Wszystkich uczestników Kids Aquathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
Każdy uczestnik Kids Aquathlon jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku
przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas biegu z
przodu - pod karą dyskwalifikacji.
Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia
będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania rzeczy i opuszczenia
Strefy zmian przez zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Kids
Aquathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem
poinformowania wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Protesty dotyczące imprezy można będzie wnieść jedynie pisemnie na miejscu do Biura
Zawodów w terminie 1 godziny od zakończenia konkurencji. Protesty wniesione po tym
terminie nie będą rozstrzygane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników I
Dąbrowskiego Kids Aquathlon 2018 jest TriSolution Dorota Melich, Glów 8, 33-130 Radłów
2. Dane osobowe uczestników Kids Aquathlon przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Kids Aquathlon. Informujemy, że wyrażona zgoda może
zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Kids Aquathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922).
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Kids Aquathlon, obejmuje także
publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom
trzecim.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez
umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

