
REGULAMIN 
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 

 
DATA: 5.12.2021 
 
MIEJSCE: OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa 
 
ORGANIZATOR: Fundacja Move Camp 
PARTNER: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
 
PROGRAM ZAWODÓW [PROGRAM ULEGŁ ZMIANIE PROSIMY O PONOWNE ZAPOZNANIE SIĘ!] 
Zawody odbędą się w trzech blokach z podziałem na kategorie wiekowe. Zawodnicy będą wpuszczani 
do szatni na podstawie okazanej w kasie karty wstępu na zawody, otrzymanej po weryfikacji 
tożsamości w punkcie obsługi zawodników, znajdującym się w holu głównym pływalni. 
Weryfikacja odbywać się będzie na 15 minut przed określoną godziną wejścia poszczególnych kategorii 
do strefy mokrej (szatni). 
 
I BLOK 
GRUPY A, B 
11:30 – wpuszczenie zawodników do szatni – kat. A i B 
11.45 – wspólna rozgrzewka na lądzie 
12:00 – oficjalne otwarcie zawodów 
12:10 – rozdanie kart startowych zawodnikom kat. A, B w kolejności startów poszczególnych serii 
12:20 – start poszczególnych serii zawodników kat. A i B 
12:50 – dekoracje grup A i B 
II BLOK 
GRUPY C, D 
12:35 – wpuszczenie zawodników do szatni – kat. C i D 
12:50 – rozgrzewka na lądzie 
13:00 – rozgrzewka w wodzie 
13:10 – rozdanie kart startowych zawodnikom kat. C, D w kolejności startów poszczególnych serii 
13:20 – start poszczególnych serii zawodników kat. C i D 
14:00 – dekoracje grup C i D 
III BLOK 
GRUPY E, F, G i SZTAFETA RODZINNA 
13:45 – wpuszczenie zawodników do szatni – kat. E, F, G i SZTAFETA RODZINNA 
14:00 – wspólna rozgrzewka w wodzie 
14:10 – rozdanie kart startowych zawodnikom kat. E, F, G I SZTAFETA RODZINNA w kolejności startów 
poszczególnych serii 
14:20 – start poszczególnych serii zawodników kat. E, F, i SZTAFETA RODZINNA 
15:00 – dekoracje grup E, F ,G i SZTAFETA RODZINNA 
 
KATEGORIE WIEKOWE (GRUPY): 
KAT. A – roczniki 2018 – 2017 (3/4 lata) 
KAT. B – roczniki 2016 – 2015 (5/6 lat) 
KAT. C – roczniki 2014 – 2013 (7/8 lat) 
KAT. D – roczniki 2012 – 2011 (9/10 lat) 
KAT. E – roczniki 2010 – 2009 (11/12 lat) 
KAT. F – roczniki 2008 – 2007 (13/14 lat) 
KAT. G – roczniki 2006 – 2005 (15/16 lat) 
SZTAFETA RODZINNA – jedna osoba dorosła powyżej 18 r.ż. plus dziecko poniżej 18 r.ż. 



 
KONKURENCJE: 
▪ Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w swojej kategorii wiekowej oraz w sztafecie rodzinnej.  
▪ Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co oznacza, że każdy zawodnik może płynąć jednym 

z 4 stylów pływackich. Dzieci młodsze (ROCZNIK 2018 - 2013) mogą płynąć samodzielnie lub 
wykorzystać do pomocy przybór pływacki: deska, makaron.  

▪ Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig startując z wody przy ścianie basenu, z brzegu basenu lub 
słupka.  

▪ Starty odbywać się będą jednocześnie na 6 torach 25-metrowych.  

PRZEPISY TECHNICZNE: 
Zawody będą rozgrywane seriami na czas, osobno dla dziewcząt i chłopców, niezależnie od liczby 
zapisanych zawodników w danej kategorii. W przypadku małej liczby zawodników w danej serii 
dopuszcza się rozegranie poszczególnych serii (dziewczęta i chłopcy) łącznie. Nagrody przyznawane 
będą w każdej kategorii wiekowej osobno dla dziewcząt i chłopców. W przypadku sztafety rodzinnej 
wygrywa drużyna, która uzyska najlepszy czas. Pierwsze trzy miejsca dostają medale i nagrody 
rzeczowe. Każdy zawodnik dostaje pamiątkowy dyplom i upominek. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. 
Komisję sędziowską powołuje Organizator. O kolejności miejsc w danym roczniku decyduje najlepszy 
czas. W przypadku uzyskania takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne. W czasie 
trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP. 

ORGANIZACJA ZAWODÓW: 
▪ Zawodnicy potwierdzają swoją obecność w punkcie obsługi zawodów, znajdującym się w holu 

głównym pływalni i wchodzą do strefy mokrej (szatni) okazując w kasie kartę wstępu na zawody. 
▪ Zawodnicy przebierają się w szatniach (młodszym dzieciom z kat. A,B,C mogą pomagać 

opiekunowie, którzy mogą wejść na płytę pływalni po przebraniu się w kostium lub strój 
sportowy). 

▪ Po wejściu na płytę pływalni wszyscy zawodnicy startujący w danym bloku zawodów przechodzą 
na basen sportowy, gdzie biorą udział w rozgrzewce; następnie, zgodnie z zaplanowanymi 
seriami pobierają kartę startową i czekają na rozpoczęcie zawodów. Listy zawodników z 
rozpisanymi seriami będą wywieszone na pływalni. Czekając na swój start każdy zawodnik 
powinien założyć koszulkę i spodenki sportowe, aby uniknąć przeziębienia. Przypominamy o 
zabraniu czepka, okularów do pływania, klapek i ręcznika.  

ORGANIZACJA STARTÓW – w trakcie zawodów  
▪ Przed wyścigami spiker będzie wywoływał zawodników do danej konkurencji; wywołani 

zawodnicy przechodzą na nieckę basenu sportowego do sędziego rozprowadzającego. 
▪ Sędzia rozprowadzający będzie ustawiał zawodników zgodnie z kolejnością na listach startowych i 

wprowadzał na określone tory pływackie. 
▪ Po zakończonym wyścigu każdy zawodnik wychodzi z basenu i czeka na ogłoszenie wyników i 

dekorację. 
▪ Na zawodach obowiązuje ręczny pomiar czasu; po zakończeniu wyścigów w danym bloku 

zawodów zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.  

ZASADY FINANSOWANIA: 
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów.  

Dane osobowe zawodników rejestrowane są przez formularz zgłoszeniowy udostępniany przez 
Fundację Move Camp i będą przetwarzane w związku organizacją zawodów przez Fundację Move 
Camp. Administratorem danych będzie Fundacja Move Camp - zgodnie z polityką prywatności. 
Fundacja Move Camp nie pobiera opłaty startowej za zgłoszenie zawodnika i nikogo nie 
upoważniania do pobierania opłaty w jej imieniu. 



2. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zapewnia przygotowanie pływalni 
do przeprowadzenia zawodów Mikołajkowych, zabezpiecza pomieszczenie socjalne, szatnie dla 
sędziów i organizatorów oraz zapewnia wsparcie techniczne pracowników w zakresie obsługi 
technicznej zawodów. 

ZAPISY: 
Zapisy dokonywane są przez formularz dostępny na stronie internetowej: www.movecamp.pl. 
Każdy zawodnik ma prawo wystartować w jednej konkurencji zgodnie z kategorią wiekową oraz w 
sztafecie rodzinnej po wcześniejszym zapisaniu. 
W sztafecie rodzinnej może wystartować 1 osoba dorosła (powyżej 18 r.ż.) oraz dziecko (poniżej 18 
r.ż.).  
Zgłoszenia przyjmowane są od 19.11.2021 (od godziny 12:00) do 30.11.2021 (do godziny 21:00). 
Obowiązuje limit miejsc dla zawodników (350) – decyduje kolejność zgłoszeń. Na sztafetę rodzinną 
obowiązuje limit miejsc – 18 sztafet. 
 
UCZESTNICTWO: 
▪ Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. Zawodnik nie może być 

zrzeszony w żadnym mistrzowskim klubie sportowym, nie może być uczniem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i nie może posiadać licencji zawodnika w zakresie sportu pływanie lub triathlon.  

▪ Zawodnik ma prawo wystartować, jeśli wcześniej wypełni formularz na stronie internetowej: 
www.movecamp.pl i tym samym zaakceptuje regulamin oraz podpisze oświadczenie o stanie 
zdrowia.  

▪ Zawodnik decydując się na udział w zawodach dostosowuje się do zasad sanitarnych 
obowiązujących na obiekcie sportowym w związku z panującą pandemią.  

▪ Obowiązuje limit osób, a o starcie w zawodach decyduje pierwszeństwo zapisów. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
▪ Ze względu na charakter obiektu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko 

poślizgnięcia i upadku.  
▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie OSiR 

Żoliborz.  
▪ Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez osobę pełnoletnią jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia następującej treści: Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie 
udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Fundację Move Camp, które odbędą się w 
dniu 5.12.2021 r. oraz, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Żaden z 
domowników nie jest objęty aktualnie nadzorem epidemiologicznym, bądź kwarantanną. Nie 
występują u mnie żadne objawy infekcji, sugerujące zachorowanie na COVID-19. Nie potwierdzono 
w ciągu ostatnich 2 tygodni u żadnego z domowników zakażenia SARS-COV-2/. Jednocześnie 
oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na 
których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte. 

▪ Rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej wypełnia formularz zgłoszeniowy, co jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia następującej treści: Oświadczam, że dziecko jest zdrowe 
i jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez 
Fundację Move Camp, które odbędą się w dniu 5.12.2021 r. oraz, że startuje w nich dobrowolnie i 
na własną odpowiedzialność. Żaden z domowników nie jest objęty aktualnie nadzorem 
epidemiologicznym bądź kwarantanną. Nie występują u dziecka żadne objawy infekcji, sugerujące 
zachorowanie na COVID-19. Nie potwierdzono w ciągu ostatnich 2 tygodni u żadnego z 
domowników zakażenia SARS-COV-2/. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się 
oraz dziecko z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na których one się odbędą i w pełni 
akceptuję zapisy w nich zawarte.  



▪ Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
powinienem/nam wykupić ́dla każdego zawodnika we własnym zakresie. 

 
PRZETWARZANIE DANYCH 
▪ Zawodnik zapoznał się z Polityka Prywatności dostępną na stronie: https://movecamp.pl/wp-

content/uploads/2020/08/22.06-Polityka-Prywatności-Kancelaria-IRBIS.docx, i biorąc udział w 
zawodach akceptuje powyższy zapis. 

▪ Zawody Mikołajkowe odbywające się na OSiR Żoliborz będą udokumentowane w postaci 
fotorelacji. Zdjęcia oraz filmy, 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 stronach www.movecamp.pl, www.osir-
zoliborz.waw.pl/ oraz w Social Media (Move Camp oraz OSiR Żoliborz) 
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