
Regulamin rywalizacji o 
Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek” 2019

w Lusowskim Zdroju

Lusowo, 3 marca 2019 r.

Organizatorem Pucharu Centrum Nauki Pływania „Lusek” 2019  (Pucharu) jest ośrodek Lusowski
Zdrój SPA BY NATURE w Lusowie przy ul. Wierzbowej 2. 

Puchar otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich 4 etapach oraz zdobędą najwyższe
lokaty w konkurencjach w ramach etapu 4. Zasady poszczególnych aktywności są opisane poniżej.

Puchar  ma  wyłonić  po  dwóch  tryumfatorów (chłopca  i  dziewczynkę)  z  każdej  z  czterech  grup
wiekowych. I grupa: 4-5 lat, II grupa: 6-7 lat, III grupa: 8-9 lat, grupa IV: 10 i więcej lat. 

1. Cykl aktywności

1.1. Cykl imprez i zadań w ramach Pucharu w sezonie 2018/2019 rozpocznie się 4 marca 2019 roku
i zakończy 9 czerwca 2019 roku (Doroczny Piknik  połączony z  Zawodami pływackimi  na koniec
sezonu).

2. Uczestnictwo

2.1. Warunkiem uczestniczenia dziecka w rywalizacji o Puchar jest podpisana przez rodziców lub
opiekunów prawnych umowa na indywidualną naukę pływania bądź w grupie NP, STYL, STYL PLUS
w sezonie 2018/2019 jak również podpisanie niniejszego Regulaminu. Zasadą jest, że ww. umowa
jak i niniejszy Regulamin muszą być podpisane przez tę samą osobę.

2.2. Udział we wszystkich etapach rywalizacji jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o Puchar.

3. Kalendarz 4 etapów rywalizacji

3.1. Etap I rozpoczyna się 4 marca 2019 roku i kończy 7 kwietnia 2019 roku.

3.2. Etap II rozpoczyna się 8 kwietnia 2018 roku i kończy 10 maja 2019 roku.

3.3. Etap III odbędzie się 12 maja 2019 roku.

3.4. Etap IV odbędzie się 9 czerwca 2019 roku.

4. Etap PIERWSZY 

4.1.  będący  jednocześnie  I  etapem  akcji  „Mokra  peleryna”,  odbywać  się  będzie  podczas  zajęć
indywidualnych, lekcji grupowych NP, STYL, STYL PLUS. Jest ich integralną częścią. Rozpocznie się 4
marca 2019 roku i  skończy 7 kwietnia 2019 r. „Mokra peleryna” polega na nabywaniu wiedzy i
praktycznych umiejętności  związanych z poradzeniem sobie w sytuacji  nagłego,  przypadkowego
wpadnięcia do wody.



4.2. Instruktor prowadzący zajęcia decyduje o czasie realizacji zadań pierwszego etapu akcji „Mokra
peleryna”.

4.3.  W  realizacji  zadań  biorą  udział  wszyscy  uczestnicy  zajęć  wymienionych  w  punkcie  4.1.
Warunkiem zaliczenia tego etapu Pucharu jest uczestniczenie we wszystkich ww. zadaniach.

5. Etap DRUGI

5.1.  będący  jednocześnie  II  etapem akcji  „Mokra  peleryna”  odbywać  się  będzie  podczas  zajęć
indywidualnych, lekcji grupowych NP, STYL, STYL PLUS. Jest ich integralną częścią.  Rozpocznie się 8
kwietnia  2019  roku i  skończy  10 maja  2019 roku.  Ten  etap  akcji  „Mokra  peleryna”  polega na
nabywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z poradzeniem sobie w sytuacji nagłego,
przypadkowego wpadnięcia do wody w ubraniu. 

5.2. Instruktor prowadzący zajęcia decyduje o czasie realizacji zadań drugiego etapu akcji „Mokra
peleryna”.

5.3.  W  realizacji  zadań  biorą  udział  wszyscy  uczestnicy  zajęć  wymienionych  w  punkcie  5.1.
Warunkiem zaliczenia tego etapu Pucharu jest uczestniczenie we wszystkich ww. zadaniach. 

6. Etap TRZECI

6.1. to Finał akcji „Mokra peleryna”, który odbędzie się 12 maja 2019 roku.

6.2. Udział w trzecim etapie rywalizacji jest dobrowolny ale niezbędny, aby uczestnik mógł ubiegać
się o Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek”.

6.3. Trzeci etap obejmuje zadania na basenie w Lusowskim Zdroju, związane z poradzenie sobie w
wodzie po nagłym, przypadkowym wpadnięciu do wody w ubraniu;
Warunkiem zaliczenia tych etapów Pucharu jest uczestniczenie we wszystkich ww. zadaniach.

7. Etap CZWARTY

7.1.  Udział  w  zawodach  pływackich,  które  odbędą  się  9  czerwca  2019  roku,  to  czwarty  etap
rywalizacji o Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek”. Wyniki zawodów będą brane pod uwagę w
wyłonieniu tryumfatora Pucharu.

7.2.  Szczegóły  dotyczące udziału w zawodach zostaną podane w osobnej  informacji  na stronie
internetowej organizatora.

7.3.  Udział  w  czwartym  etapie  rywalizacji  jest  dobrowolny,  ale  niezbędny  aby  uczestnik  mógł
ubiegać się o Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek”.

8. Zasady ogólne

8.1.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  terminów  (godzin  rozpoczęcia  i  zakończenia  imprez)
zostaną podane z  odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej  i  FB organizatora oraz
poprzez wysłanie newslettera.

8.2. Udział we wszystkich etapach rywalizacji jest bezpłatny.



8.3. W pierwszym i drugim etapie rywalizacji o Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek” będą brały
udział wszystkie dzieci, które będą obecne na zajęciach wymienionych w punkcie 2.1., w terminach
aktywności etapów.

8.4. Podczas każdego etapu organizator będzie prowadził listę obecności uczestników.

8.5. Uczestniczący we wszystkich etapach (zgodnie z listami obecności), niezależnie od wyników
rywalizacji, otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymają specjalnie
na tę okazję przygotowany Puchar Centrum Nauki Pływania „Lusek”.

8.4. Dekoracja odbędzie się podczas Pikniku, 9 czerwca 2019 roku.

8.5.  Niniejszy  Regulamin,  kalendarz  aktywności  oraz  listy  obecności  potrzebne  do  zaliczenia
poszczególnych  etapów  rywalizacji  znajdować  się  będą  do  wglądu  u  koordynatora  Pucharu  –
Wojciecha Melcera.

8.6.  Uczestnictwo  w  etapach  trzecim  i  czwartym  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
wykonywanie zdjęć i filmów oraz publikację wizerunku uczestników na stronie internetowej i FB
ośrodka Lusowski Zdrój.

8.7. Organizator oświadcza, że zdjęcia i filmy wspomniane w punkcie 8.6. nie będą w żadnej formie
przekazywane osobom trzecim oraz że nie zostaną bez dodatkowej zgody wykorzystane w celach
innych niż w punkcie 8.6.

Podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia uczestnika w Pucharze 

………………………………..


