
REGULAMIN I EDYCJI PŁYWACKIEGO TESTU COOPERA  

O PUCHAR BURMISTRZA WOLSZTYNA 

 

1. CEL IMPREZY 

 popularyzacja pływania jako najprostszej formy ruchu, 

 promocja pływania wśród mieszkańców gminy Wolsztyn, 

 określenie kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie 

międzynarodowych norm,  

 promocja gminy Wolsztyn oraz Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, 

 promocja działalności Akademii Triathlonu TRYTON. 

2. ORGANIZATORZY 

 TRYTON. Akademia Triathlonu, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie 

ul. Komorowska 2 

64-200 Wolsztyn 

3. TERMIN I MIEJSCE 

 Test Coopera o Puchar Burmistrza Wolsztyna odbędzie się 22 maja 2016 roku 

(niedziela) w Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, 

 Początek zawodów zaplanowano na godzinę 16:00. 

4. KATEGORIE STARTOWE 

 W Pływackim Teście Coopera mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 rok życia 

(rocznik 2002 i starsze); zawodnicy zostaną przydzieleni do kilku serii, ich ilość 

uzależniona będzie od ilości zgłoszeń. 

5. UCZESTNICTWO 

 Każdy uczestnik Pływackiego Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z 

regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania, 

 W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań 

zdrowotnych, 

 W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane 

jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach, 

 Wszyscy uczestnicy zapisani na test muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w 

Biurze Zawodów, 

 Uczestnicy zobowiązani są posiadać strój pływacki obowiązujący na obiekcie, klapki 

basenowe oraz przestrzegać regulaminu Pływalni Miejskiej w Wolsztynie. 

 



6. ZGŁOSZENIA 

 Zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się w Biurze Zawodów w dniu startu w 

godzinach 14:00-15:30. 

7. OPŁATY 

 Organizator nie pobiera opłaty startowej. Obowiązuje natomiast opłata za wejście na 

basen, według cennika Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, którą uczestnicy pokrywają 

we własnym zakresie. 

8. ŚWIADCZENIA 

 Każdy z uczestników przy weryfikacji otrzyma imienny numer startowy, 

 Dla najlepszych zawodników, w kategorii open kobiet i mężczyzn, organizator 

przewiduje puchary oraz nagrody rzeczowe. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 Zawodnicy sklasyfikowani zostaną według przepłyniętego dystansu w czasie  

12 minut. W przypadku osiągniecia takiego samego dystansu przez kilku zawodników 

rozegrane zostaną dodatkowe starty na dystansie 100m, mające na celu precyzyjne 

sklasyfikowanie zawodników. Decyduje czas przepłynięcia 100m. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, 

 Organizator nie zapewnia opieki medycznej, 

 Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich 

imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych na potrzeby organizowanych imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.). 

Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i 

udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r., poz.1422 z późn. zm.) 

 W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator, 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 

 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu pływalni, 

 Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 608580693 (Łukasz Daleki) lub 

888807742 (Kinga Sobierajczyk). 

 

 

 


