
REGULAMIN
MARATONU PŁYWACKIEGO MIEDZY MOSTAMI 

WARTY
PODCZAS

SIERADZKIEGO POMARAŃCZOWEGO DNIA SPORTU

I. Cel zawodów:
1. Popularyzacja pływania na długich dystansach i wodach otwartych.
2. Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego.
3. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa.
4. Promocja regionu pod względem turystycznym.
5. Realizacja założeń statutowych Klubu Sportowego „Rajsport Sieradz Active Team” w Sieradzu

II. Organizator: Klub Sportowy RajSport Sieradz Active Team, ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz, 
NIP: 827-177-48-58, tel: 43 827-17-47
Współorganizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

III. Termin i miejsce: Maraton odbędzie się 03.07.2016 r. (niedziela) ok godz. 14:00 i jest imprezą 
towarzyszącą ,,Sieradzkiego Pomarańczowego  Dnia Sportu’’. Maraton odbędzie się po uprzednim 
starcie: 11:00 Biegu dla Dzieci,12:00 Marszu Nordic Walking, 13:00  Biegu Przełajowego. 
Każdy Uczestnik może wziąć udział w starcie każdej z konkurencji.

IV. Trasa i dystans Maratonu Pływackiego: 

Dystans około 2500m w korycie rzeki Warty od mostu krajowego do białego mostu wiszącego.

START: Z wody w okolicy mostu krajowego, transport zawodników na linię startu odbywa się na 
własną rękę: na start zawodnicy udają się wspólnym biegiem. Zawodnicy, którzy nie chcą brać 
udziału w biegu zobowiązania są udać się wcześniej samodzielnie na linię startu. 
META: Meta znajduje się na plaży obok białego mostu wiszącego.



V. Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą :
- elektronicznie na stronie www.e-gepard.eu do dnia 01 lipca 2016
- bezpośrednio na maila: rajsport.sieradz@gmail.com do dnia 02 lipca 2016
- osobiście w siedzibie organizatora przy ul Warszawskiej 6, 98-200 Sieradz do dnia 02 lipca 2016 
pn-pt godz 8-17 sob 9-13- w zgłoszeniu należy podać wszelkie dane jak w formularzu 
zamieszczonym na dole Regulaminu.
- osobiście w biurze zawodów w dniu 03 lipca do godz 11:00 przed startem Biegu dla Dzieci

 2.   Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza (elektronicznego bądź umieszczonego na 
końcu regulaminu), wypełnienie oświadczenia ( umieszczonego na końcu regulaminu) i dokonanie 
opłaty startowej w kwocie 30,00 z na poniższy numer konta:

Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu 
ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz 

96 1750 0012 0000 0000 2366 3368 Raiffeisen Polbank. 

W tytule: Dzień Sportu +Maraton Pływacki + imię i nazwisko.

3.  Każdy  Uczestnik  marszu  wyrażający  taką  chęć  może  dodatkowo  wziąć  udział  w  Biegu 
Przełajowym oraz Marszu Nordic Walking. Opłata za dodatkową konkurencję przeznaczana jest na 
cele charytatywne w ramach akcji  Pomarańczowa poMOC i wynosi nie mniej  niż 10zł od każdej 
dodatkowej konkurencji (kwota dowolna powyżej 10zł).

Informacje: RAJSPORT ACTIVE , tel. 663 748 312 w godz. 8:00 -17:00.

4.    W ramach Maratonu Pływackiego uczestnik otrzymuje:
• koszulkę pamiątkową,
• medal okolicznościowy
• wyżywienie
• wodę

Zawodnik zgłaszający się na kilka imprez otrzymuje jeden pakiet startowy.

VI. Obsługa maratonu:
Obsługę maratonu pływackiego, utrzymanie bezpieczeństwa i zabezpieczenie odpowiedniej ilości 
ratowników zapewnia organizator.

VII. Uczestnictwo
• W maratonie udział mogą wziąć osoby, które najpóźniej w dniu zawodów będą miały ukończone 18 

lat.
• Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów /okolice mostu wiszącego/ w 

celu podpisania/złożenia karty zgłoszeniowej i oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego.
• Podstawą  weryfikacji  jest  dowód  osobisty  bądź  inny  dokument  ze  zdjęciem  potwierdzający 

tożsamość. 
• Zawodnicy zobowiązani się odebrać pakiet startowy do godz 11:00     przed Biegiem dla Dzieci.
• Uczestnik maratonu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu. 
• Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  podporządkowania  się 

decyzjom  Organizatora.  Zawodnicy  ponoszą  w  pełni  odpowiedzialność  za  własne  działania  i 
zachowanie.

• Startujący ma prawo we własnym zakresie pokryć powierzchnię ciała substancją zabezpieczającą 
przed obniżeniem temperatury ciała w wodzie oraz używać okularów pływackich.

• Startujący  zobowiązani  są  do  założenia  na  czas  przeprawy  czepków  zapewnionych  przez 
organizatora celem identyfikacji zawodników. Każdy czepek posiada indywidualny numer przypisany 
do  zawodnika.  Zawodnikom  nie  wolno  wymieniać  się  czepkami  po  przyznaniu  numeru 
startowego.

• Maksymalny czas trwania maratonu pływackiego wynosi 1,5h. Po tym okresie osoby biorące udział w 
zawodach będą podejmowane przez ratowników  bądź kierowane do brzegu.

• Osoby  ze  stopniem  niepełnosprawności  zobowiązane  są  do  przedstawienia  organizatorowi 
stosownego dokumentu  świadczącego o  braku  przeciwwskazań  do  wzięcia  udziału  w zawodach 

http://www.e-gepard.eu/
mailto:rajsport.sieradz@gmail.com


sportowych.
• Maraton Pływacki ma charakter rekreacyjny.
• Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
• Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału 

w zawodach.
• Zawodnicy będą mieli  możliwość zostawienia rzeczy osobistych na czas biegu w depozycie.  Za 

rzeczy  pozostawione  poza  depozytem  lub  zgubione  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy o dużej wartości  typu telefony 
komórkowe, aparaty fotograficzne itp.

VIII. Pomiar czasu
1. Elektroniczny pomiar czasu.

IX. Nagrody:
Każdy uczestnik, który ukończy trasę otrzyma pamiątkowy medal. Zawodnicy plasujący się na 
miejscach od 1 do 3 w kategorii open mężczyzn i kobiet, a także najmłodszy i najstarszy zawodnik 
otrzymają pamiątkowy puchar i nagrody rzeczowe.

X. Wyniki
       1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Sieradzkiego Pomarańczowego Dnia Sportu będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2002  r.,  Nr  101  poz.  926).  
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem    w 
Sieradzkim Pomarańczowym Dniu Sportu  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 
będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.  Podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,  lecz  ich 
niepodanie  lub  brak  zgody na ich  przetwarzanie  uniemożliwia  udział  Sieradzkim Pomarańczowym Dniu 
Sportu.
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego  uczestnik  wyraża  zgodę  i  zezwala  na  wykorzystanie  podanych  przez  niego  danych 
osobowych  na  potrzeby  przesłania  do  uczestnika  informacji  o  przyszłych  imprezach,  produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres Organizatora.
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,  dziennik  ustaw nr  133,  poza 883. 
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XII. Postanowienia końcowe
Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników.
Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie
pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności, Organizator jest ubezpieczony od NNW.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  wizerunków  Zawodników  w  materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „Sieradzkiego Pomarańczowego Dnia 
Sportu”.



W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA dla zawodników
Maraton Pływacki 03-07-2016

NAZWISKO I IMIĘ 

………………………………………………………………………………………................................

DATA URODZENIA 

……………………………………………………………………………………….................................

PŁEĆ M / K (właściwe zaznaczyć)

MIEJSCOWOŚĆ ………………………………………………………………………………………....

ULICA NR DOMU …………………………………………………………………………………........

KOD …………………………………………............................................................................................

NR TELEFONU...........................................................................................................................................

E-MAIL …………………………………………………….......................................................................

Informuję,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  maratonu  i  zobowiązuję  się  do  jego  przestrzegania. 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  powyższych  danych  osobowych  dla  potrzeb  klasyfikacji  maratonu. 
Oświadczam, że jestem zdolny do pokonania zakładanego dystansu i startuję na własną odpowiedzialność. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i  wykorzystanie danych osobowych oraz mojego wizerunku dla  celów 
niniejszych zawodów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 
r. Nr 133 poz. 883).

                                                                                           …………………………………………………….
                                                                                                   (data i podpis zawodnika)

OŚWIADCZENIE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Imię Nazwisko zawodnika)

Zgłaszając się na Maraton Pływacki  – imprezę towarzyszącą Sieradzkiego Pomarańczowego Dnia Sportu oświadczam, 
że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  maratonu  oraz  akceptuję  i  zobowiązuję  się  do  postępowania  zgodnego  z 
regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i warunkami zabezpieczenia imprezy.
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność i  
ryzyko. Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji do organizatora z  
tytułu  odniesionych  kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia.  Świadomy/-ma  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  
fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie zakładanego dystansu.
Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpię na żadne 
choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg biegu.

...................................................
Podpis zawodnika

…..............................................
        miejscowość, data       




