
ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego 
"I OTWARTEJ PŁYWACKIEJ IMPREZY RODZINNEJ 2014" 

organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Lipnie, Szkołę Pływania „Pro
Activ” w Lipnie w dniu 14 czerwca 2014 roku

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Regulamin dotyczący 
"I OTWARTEJ PŁYWACKIEJ IMPREZY RODZINNEJ 2014" 

 w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w  Lipnie i pozostałym pracownikom 
zatrudnionym w MOSiR w Lipnie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie
z dnia 9.07.2014 r.

 

"I OTWARTA PŁYWACKA IMPREZA RODZINNA 2014" 
w Lipnie w dniu 14.06.2014r.

 

REGULAMIN:

I. Organizatorzy zawodów: 
 Szkoła Pływania Pro Activ; 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

 Urząd Miejski w Lipnie. 

II. Termin i miejsce zawodów: 
 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 14.00 

 Kryta pływalnia w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13a 

III. Cel zawodów: 
 popularyzacja pływania wśród dzieci;

  stworzenie prorodzinnych warunków sprzyjających zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin
podczas wspólnego przeżywania sportowych emocji;

 Upowszechnianie aktywnego wypoczynku; 

 Propagowanie pływania jako sportu na każdą pogodę i warunki; 

 Zaszczepienie pozytywnych zachowań zdrowotnych. 

IV. Warunki uczestnictwa: 
 Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest posiadanie umiejętności podstaw pływania; 

 W zawodach mogą brać udział tylko dwuosobowe drużyny rodzinne ( dziecko + mama lub tata ); 

 O przynależności do kategorii startowej decyduje wiek dziecka; 

 Dokonanie terminowego zgłoszenia, wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem (oświadczeniem). 

V. Zgłoszenia do zawodów:
Zapisy trwają do dnia 12 czerwca 2014 r. i przyjmowane są osobiście przez:
1. Pro Activ Rekreacja i Sport Agnieszka Sztubecka, tel.: 501 47 29 83,
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie, Pl. 11-go Listopada 13a ( w kasie lub biurze MOSiR ), tel.:
54 288 34 90. 

VI. Zasady finansowania: 
 Koszty zawodów pokrywają organizatorzy; 



 Koszty (dojazd, itp.) pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach; 

 Udział w zawodach jest bezpłatny. 

VII. Informacje dodatkowe:
 Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność;

 Na płycie basenowej obowiązuje obuwie zmienne; 

 Uczestników obowiązuje strój pływacki zgodny z regulaminem basenu; 

VIII. Uwagi końcowe: 
 Komisję sędziowską powołuje organizator; 

 Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator;

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie; 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie i  udostępnianie danych osobowych wyłącznie w
celu  niezbędnym dla  realizowanych  procesów przeprowadzenia  zawodów  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


