Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki
REGULAMIN I MARATONU PŁYWACKIEGO - „NOC JEST Z NAMI”
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wołomin Elżbiety Radwan, Burmistrza Miasta Marki
Jacka Orycha oraz Burmistrza Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk.
1. W nawiązaniu do wieloletniej popularnej imprezy kulturalnej „Noc muzeów” trzy pływalnie

z powiatu wołomińskiego organizują nocną imprezę sportową.
2. Organizatorami I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” są:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie;
- Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne;
- Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach.
3. Celem imprezy jest popularyzacja dyscypliny sportowej - pływania, promowanie rywalizacji

sportowej opartej na ustalonych zasadach oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne
spędzanie wolnego czasu.
4. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami”

rozpoczynają się w dniu 14.05.2022r. o godz. 22:00 i kończą w dniu 15.05.2022r. nie później niż
o godz. 2:00.
5. Zapisy do udziału w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” odbywają się poprzez przesłanie

formularza zgłoszeniowego na maila wybranej pływalni, odpowiednio na adresy:
sekretariat.plywalnia@osirhuraganwolomin.pl; zapisy@mcer.pl; biuro@mcszabki.pl w okresie od
dnia 5 maja 2022r. od godz. 6:00 do dnia 14 maja 2022r. do godz.21:00.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie pływalni biorącej udział w maratonie.
W I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” udział będzie mogło wziąć 36 uczestników w każdej
pływalni. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w maratonie jest
dokonanie płatności po zakończeniu zapisów w określonym terminie wskazanym w punkcie 7.
6. W I Maratonie pływackim „Noc jest z nami” mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Opłaty za udział w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” należy dokonać wg. cennika biletu

normalnego każdej z pływalni ważnego w godz. popołudniowych oraz w weekend, w kasie pływalni,
po zakończeniu zapisów w dniu 14 maja 2022 r. po godz. 21:00. Opłata nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w maratonie. Za udział w maratonie nie przysługują żadne
zniżki dla posiadaczy kart mieszkańca czy też kart partnerskich.
8. Biorący udział w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” będą ubezpieczeni od NNW. Organizator

imprezy z każdej pływalni ubezpiecza uczestników biorących udział w maratonie we własnym
zakresie..

9. Każdy z uczestników w dniu rozpoczęcia I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami”, proszony będzie

o stawienie się na godzinę 21:00 do biura maratonu znajdującego się przy wejściu na pływalnię, aby
okazać się dokumentem tożsamości oraz w celu dostarczenia wypełnionych wymaganych oświadczeń
(stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu), tj. o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i
pływalni na której odbywa się maraton w którym uczestniczy oraz stanie zdrowia pozwalającym na
udział w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” i wynikających z tego konsekwencjach.
10. Każda pływalnia na której odbywać się będzie I Maraton Pływacki „Noc jest z nami” zapewnia pełną

obsadę ratowników wodnych z uprawnieniami PRM, służb medycznych i technicznych czuwających
nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy jak również funkcjonowaniem obiektu.
Organizator imprezy z każdej pływalni powiadomi Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę
Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej w swoim mieście.
11. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni

i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
12. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym.
13. Uczestnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy

ścianie basenu.
14. Wyjście z wody przed upływem czasu wiążę się z zakończeniem konkurencji, z zastrzeżeniem zapisów

pkt 17 poniżej.
15. Nad sportowym przebiegiem konkurencji czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z

wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą
odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach
spornych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla
zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią
Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w
I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami”.
16. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników w I Maratonie Pływackim

„Noc jest z nami” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca
(medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas
pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi.
Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
17. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać

z przerwy w pływaniu, w trakcie której uczestnik może wyjść z wody. Przerwa może być dzielona,
jednak jej łączny czas nie może być dłuższy niż 15 minut.
18. Każdy uczestnik I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” bierze udział w zawodach w kostiumie

kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin konkretnej pływalni).
19. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie

takich jak deski, koła, pianki czy płetwy.
20. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego

Głównego.
21. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także dystans jaki przepłynęli i
osiągnięty czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans,

Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny na adres mailowy:
wyniki@osirhuraganwolomin.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do imiennej publikacji
wyników na stronach internetowych poszczególnych pływalni, Facebooku i przekazania ich mediom.
22. Wszyscy uczestnicy I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” otrzymają medale za udział.

Specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli
najdłuższy dystans, a pływalnia której uczestnicy przepłyną najdłuższy dystans otrzyma pamiątkowy
puchar.
23. W czasie trwania I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” na pływalniach i w materiałach

informacyjnych dotyczących maratonu umieszczone będzie logo sponsorów i patronów imprezy.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które zostaną opublikowane

na stronie internetowej każdej pływalni. Uczestnik biorący udział w maratonie zostanie o tych
zmianach poinformowany.
25. Ochrona danych osobowych uczestników maratonu oraz zasady przetwarzania danych osobowych

uczestników biorących udział w maratonie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26. Klauzula informacyjna dla uczestników I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
27. Dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zawodów

I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” w zakresie upubliczniania danych i wizerunku w czasie
trwania maratonu podczas wręczania nagród, publikacji zdjęć z w. w uroczystości oraz prezentowania
wyników zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
28. Do interpretacji niniejszego Regulaminu, jak również do wprowadzania ewentualnych zmian, które

zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy, upoważniony jest jedynie Organizator.
29. W kwestiach nieobjętych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
30. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny.
31. Udział w wydarzeniu I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” jest jednocześnie akceptacją

niniejszego Regulaminu oraz wszystkich załączników.

