
  

X MIKOŁOWSKI 24 - GODZINNY  

MARATON PŁYWACKI 
 

 

 

Regulamin 

 
I. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w  Mikołowie 

tel. kontaktowy: 32 779 – 76 – 03 wew. 23, tel. kom. 533 – 756 – 068 

 

II. CEL IMPREZY 
 

- Upowszechnianie zdrowotnych walorów pływania jako prostej formy aktywności ruchowej. 

- Aktywizacja sportowa młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych. 

- Sportowe uczczenie jubileuszu 800 – lecia miasta Mikołowa 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

24 Godzinny Maraton – od 21 maja 2022 r. godz. 12:00 do 22 maja 2022 r. godz. 12:00 

Kryta Pływalnia Aqua Plant 

ul. Konstytucji 3 Maja 22 

43 – 190 Mikołów.  

 

IV. OPŁATY STARTOWE 

Zapisów do imprezy można dokonywać do 19 maja 2022 r. w krytej pływalni. 

Wpisowe uprawniające do startu w imprezie wynosi 20 zł, płatne tylko gotówką przy 

zapisach. 

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie. 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkową koszulkę, medal, poczęstunek, 

napoje, a najlepsi statuetki i puchary. Nie pobiera się dodatkowej opłaty za wstęp 

na krytą pływalnię, każdy uczestnik imprezy może skorzystać z szatni nieodpłatnie. 

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w maratonie w dniu imprezy zobowiązane są do dokonania 

wpłaty w wysokości 20 zł (gotówką); osoby te otrzymają medal, napoje i poczęstunek. Osoby 

te mogą otrzymać koszulki, jednak w przypadku ich braku (spowodowanym dużą ilością 

uczestników) organizator domówi brakujące koszulki i będą one możliwe do odbioru 

w późniejszym terminie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń sędzia główny może odmówić 

udziału w imprezie osobom zgłoszonym po terminie. 
 



  

 

 

 

IV. REGULAMIN MARATONU 

1. W maratonie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zadeklarują pisemnie udział                  

w MARATONIE PŁYWACKIM na specjalnym oświadczeniu udziału w Krytej Pływalni 

Aqua Plant w Mikołowie.  

2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć oświadczenie 

o stanie zdrowia  – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających                                

z tego konsekwencji w trakcie trwania Maratonu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. 

4. Zawody rozpoczną się 21 maja 2022 roku o godz. 12.00                                                                    

i zakończą o godz. 12.00 dnia następnego (będą trwać 24 godziny) 

5. Uczestnicy pływają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym u Sędziego 

Głównego w krytej pływalni. 

6. Każdy uczestnik indywidualnie liczy przepłynięte długości basenu po czym przekazuje                

je sędziemu liniowemu w celu weryfikacji. W przypadku wprowadzenia w błąd (dotyczy 

ilości przepłyniętych długości) sędziego zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. 

7. Sędzia główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Maratonu. 

8. Uczestnicy wchodzą na pływalnie w terminach ustalonych w harmonogramie. 

9. Organizator ufunduje puchary i statuetki dla: najstarszego uczestnika, najstarszej 

uczestniczki, najmłodszego uczestnika, najmłodszej uczestniczki, najliczniejszej rodziny                 

z Mikołowa. Dla uczestników, którzy przepłynęli najdłuższy dystans (miejsca 1 – 3), 

uczestnika który przepłynął najdłuższy dystans z Mikołowa (kategoria kobiet i mężczyzn), 

najliczniejsza organizacja lub firma z Mikołowa (min. 3 osoby) przewidziano statuetki. 

10.  Każdy uczestnik płynie stylem dowolnym zadeklarowany przez siebie dystans                            

w określonych godzinach – ilość serii zostaje ustalona z Sędzią Głównym.  

11.  Firmy oraz organizacje, które chcą zgłosić swoje reprezentacje do uczestnictwa                       

w Maratonie zobowiązane są do dostarczenia imiennej listy uczestników oraz uzgodnienia                

z Sędzią Głównym godzin, w których będą oni pełnić dyżury, do 19 maja br.                                

Ilość osób reprezentujących firmę, instytucje - dowolna. Suma długości przepłyniętych               

przez dane reprezentacje zostanie podana do oficjalnej informacji. 

 

 



  

 

 

12. Czwarty tor będzie przeznaczony dla pływaków chcących płynąć po rekord dystansu              

(bez limitu czasu). Możliwość płynięcia w dowolnych blokach czasowych. 

13. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 

ustaleniom w nim zawartym. 

14. Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie udziału                     

w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna. Dzieci w wieku do 13 lat nie mogą 

przebywać samodzielnie na terenie krytej pływalni. 

15. Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. 

16. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie od NNW. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym. 

18. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział                                       

w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) w celach 

związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 

wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

19. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia 

mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie, 

jak również w innych mediach. 

20. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu                             

i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów. 

21. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo do złożenia 

skargi do organu nadzorczego. 

22. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu 

 

mailto:mosir@mosir.mikolow.eu


  

 

 

23. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

24. W maratonie mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadające wypełnione 

oświadczenie udziału w imprezie przygotowane  przez organizatora. 

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 


