Tor przeszkód i zawody rodzinne

Pływalnia "Wodnik" w Głogowie Małopolskim zaprasza wszystkich do skorzystania z
WODNEGO TORU PRZESZKÓD Aqua Track, który dostępny będzie w dniach 22.07.2015 26.07.2015. Z toru można korzystać bezpłatnie (atrakcja wliczona w cenę zakupionego biletu).

Przy tej okazji Pływalnia "Wodnik" Zaprasza do wzięcia udziału w I Zawodach Rodzinnych na
torze przeszkód "W wodzie na wesoło" o Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego pana
Pawła Baja. Informacje dostępne są na plakacie i regulaminie poniżej.

Regulamin I Zawodów Rodzinnych „W wodzie na wesoło” o Puchar Burmistrza Głogowa
Małopolskiego

ORGANIZATOR – Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp.
CEL IMPREZY - promocja aktywnego wypoczynku, popularyzacja aktywnej rekreacji w wodzie
wśród mieszkańców gminy Głogów Młp.
TERMIN : 25 lipiec 2015r. godzina 10:00
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Tor przeszkód i zawody rodzinne

MIEJSCE: Kryta pływalnia „Wodnik” w Głogowie Młp.
I. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W zawodach mogą brać udział rodziny w skład której wchodzą:
- jeden rodzic + dwójka dzieci,
- dwójka rodziców + jedno dziecko
2. Zawody będą prowadzony w kategoriach wiekowych:
- rodziny z dziećmi do 10 roku życia,
- rodziny z dziećmi powyżej 10 roku życia,
3. Liczba uczestniczących w zawodach rodzin jest nieograniczona.
II. KONKURENCJE I SYSTEM PUNKTOWANIA:
Zawody rozgrywane będą w 3 konkurencjach:
1. Pokonanie toru przeszkód WIBIT AquaTrack, całą rodziną na czas,
2. Przepłynięcie całą rodziną 25 metrów na krokodylach (dmuchanych zabawkach), na czas
3. Pokonanie mini toru przeszkód na brodziku (bieg lub płynięcie, wyłowienie krążka z dna,
itp.), na czas.
System punktowania:
1 Miejsce 3 punkty
2 Miejsce 2 punkty
3 Miejsce 1 punkty
Po rozegraniu 3 konkurencji w obu kategoriach wiekowych, zostaną wyłonieni zwycięzcy na
podstawie uzyskanych czasów z poszczególnych etapów. Każda z rodzin biorących udział w
zawodach otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo, a dwie zwycięskie rodziny (z 2
kategorii wiekowych) otrzymają pamiątkowy Puchar Burmistrza Głogowa Małopolskiego, oraz
nagrodę.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt oraz kadrę do przeprowadzenia zawodów,
2. W przypadku małej liczby zgłoszonych rodzin zawody mogą zostać odwołane.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego zawodów.
4. Każda startująca rodzina wypełnia formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje spowodowane udziałem
w zawodach.
Zapisy będą prowadzone do 24 lipca 2015r. w kasie Krytej Pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp.
przy ulicy Parkowej 15
Informacje pod numerem tel: 17 717-60-76
Udział w zawodach jest całkowicie darmowy !!!
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