
Regulamin SWimRun 
WąbRzeźno, 13 lipca 2019 

 

Organizatorem zawodów Swimrun jest stowarzyszenie miastoaktywni.pl 

Celem zawodów jest promocja miasta Wąbrzeźno oraz popularyzacja Swimrun w Polsce. 

Zawody odbędą się 13 lipca 2019r. o godzinie 16:00. 

Miejsce startu i mety znajduje się na plaży miejskiej w Wąbrzeźnie. 

Organizator ustala limit czasu na ukończenie 2,5 h. 

Biuro zawodów będzie mieścić się w amfiteatrze, znajdującym się obok plaży. Biuro zawodów, 
które przeprowadzi weryfikację uczestników oraz przekaże pakiet startowy czynne będzie w 
dniu zawodów w godzinach 13:00-15:00. 

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.miastoaktywni.pl  w zakładce SWIMRUN. Zgłoszenia on-line będą dostępne od 
15 maja 2019r. do 30 czerwca 2019r. Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów w 
przypadku wolnych miejsc. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze 
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych 

Oplata startowa za udział w zawodach wynosi 60zł. W przypadku płatności w dniu zawodów 
opłata wynosi 80zł. 

Organizator ustala limit uczestników na 60 osób. 

Dystans – ok. 7km biegu i ok. 1,2km pływania (indywidualnie). 

Prowadzona będzie klasyfikacja oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie będzie prowadzona 
klasyfikacja ze względu na wiek. 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną wyróżnieni okolicznościowymi medalami. 
Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie miejsc I-III otrzymają puchary oraz nagrody. 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

- numer startowy (znacznik) do zwrotu na mecie, 
- chip do pomiaru czasu, 
- czepek, 
- medal, 
- bufet w strefie finishera, 
- posiłek regeneracyjny po zawodach, 
- profesjonalne zabezpieczenie medyczne podczas etapu biegowego, 
- profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), 
- izotonik oraz woda na punktach odświeżania, 
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 



Wyposażeniem obowiązkowym jest odpowiedni strój pływacki, dostosowany do warunków 
pogodowych i umiejętności pływackich. Obowiązkowy jest czepek pływacki na odcinkach 
pływackich dostarczony przez organizatora oraz znacznik z numerem startowym. 
Obowiązkowym sprzętem są także buty, bojka wypornościowa typu „ósemka”, okularki 
pływackie oraz założony na nogę chip pomiarowy.  

Dozwolone jest używanie innego sprzętu pływackiego. Mogą to być wiosełka pływackie, 
ósemki pływackie, płetwy. Wszystkie materiały wypornościowe nie mogą przekraczać 
powierzchni większej niż 100cm x 60cm. Zawodnicy muszą ukończyć wyścig z takim samym 
ekwipunkiem z jakim wystartowali. 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialności. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenie o braku 
przeciwwskazań medycznych (zdrowotnych) do udziału w zawodach. 

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC. 

Organizator nie zwraca  wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.  

Organizator nie przewiduje przenoszenia opłaty startowej na kolejne lata. 

Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów. 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe 
uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 
926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych obejmuje 
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach Swimrun. 
Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego 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, poz. 
883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 
momencie kierując korespondencję na adres organizatora. 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 danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883. 
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.  



Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego 
regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
zawodów Swimrun, poprzez umieszczanie na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz 
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.  

Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i 
podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w 
jego trakcie. 

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.  

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  

 


