
REGULAMIN 

Zawody Smoczych Łodzi „Siedlce na fali” 

 

CEL: 

▪ Promocja sportów wodnych 

▪ Współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne 

▪ Popularyzacja aktywnego wypoczynku 

▪ Integracja pracowników różnych zakładów pracy 

 

ORGANIZATOR: 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. 

ul. Jana Pawła II 6 

08-110 Siedlce 

tel./fax: 25 644 23 99 

email: biuro@arm.siedlce.pl 

 

MIEJSCE: 

Park Wodny Siedlce 

ul. Jana Pawła II 8 

08-110 Siedlce 

 

TERMIN ZAWODÓW: 

 

5 stycznia 2018 r. 12:00 – 14:00 Kategoria: szkoły średnie 

5 stycznia 2018 r. 17:00 – 21:00 Kategoria: OPEN (firmy, instytucje, 

kluby sportowe, osoby prywatne) 

 

UCZESTNICTWO: 

1. W ramach zawodów zostanie przeprowadzona rywalizacja drużyn ze szkół średnich oraz 

drużyn reprezentujących firmy i instytucje. 

2. W zawodach biorą udział 6-osobowe osady o dowolnym składzie (kobiety i/lub mężczyźni). 

3. W zawodach wezmą udział osady, które w terminie do 31.12.2017 r. dostarczą na adres 

Organizatora wypełnione zgłoszenie drogą mailową: e.wyzywniak@arm.siedlce.pl, pocztą 

lub osobiście oraz dokonają opłaty startowej. 

4. Każda szkoła i firma może zgłosić dowolną ilość drużyn. Dla szkół średnich udział jest 

bezpłatny. Dla kategorii Open udział w zawodach to koszt 369 zł brutto od drużyny.  

5. Wpłat należy dokonywać przelewem na nr rachunku bankowego Agencji Rozwoju Miasta 

Siedlce Bank PKO BP S.A. nr: 40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 do dnia 31.12.2017r., 

tytułem „Udział w zawodach Smoczych Łodzi”. 

6. Wystawiamy faktury Vat. 

7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia liczby 

uczestników poprzez wybór tylko po jednej osadzie z firmy/instytucji.  

8. Imienną listę uczestników należy dostarczyć do Organizatora do dnia 31.12.2017 r. 

 

ZASADY ROZGRYWEK: 

1. Zawody zostaną rozegrane w systemie pucharowym. O kolejności startu i parach zdecyduje 

losowanie, które odbędzie się bezpośrednio przed startem zawodów. 

2. Dwie rywalizujące ze sobą osady siadają naprzeciwko siebie w jednej łodzi. Na komendę 

startera zaczynają wiosłować. Ta osada, która przesunie łódź o określoną odległość wygrywa 

i przechodzi do następnego etapu rozgrywek; i tak aż do finału. 

3. Harmonogram zawodów: 

11:00 rozpoczęcie rejestracji drużyn (szkoły) 

11:55  losowanie par 

12:00 – 14:00 zawody na wodzie 

14:15   dekoracja zwycięzców 
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17:00  rozpoczęcie rejestracji drużyn (firmy) 

17:55  losowanie par 

18:00 – 21:00 zawody na wodzie 

21:15   dekoracja zwycięzców 

 

NAGRODY: 

Kategoria: szkoły średnie 

Za zajęcie miejsc I – III osady otrzymują puchary i medale  

Za zajęcie miejsca IV zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale. 

Zawodnicy ze zwycięskiej osady otrzymują puchar, medale i nagrody rzeczowe. 

Wszystkie osady otrzymują pamiątkowe dyplomy  

 

NAGRODY RZECZOWE:  

I miejsce – zaproszenia do kina Helios Siedlce dla 6 osób 

II miejsce – zaproszenie do kręgielni w Parku Wodnym Siedlce dla 6 osób 

III miejsce – zaproszenia do Parku Wodnego Siedlce dla 6 osób 

 

Kategoria: firmy, instytucje 

Za zajęcie miejsc I-IV osady otrzymują puchary i medale  

Zawodnicy ze zwycięskiej osady otrzymują nagrody rzeczowe 

Wszystkie osady otrzymują pamiątkowe dyplomy  

 

NAGRODY RZECZOWE: 

I miejsce – zaproszenia na spektakle Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna 

Miasta Siedlce (6 podwójnych zaproszeń) 

II miejsce – voucher do wykorzystania w restauracji „Kochanówka” na kwotę 100 zł dla każdego 

zawodnika osady (6 x 100 zł = 600 zł)  

III miejsce – zaproszenia na seans filmowy w kinie Helios Siedlce dla 6 osób 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Rejestracja odbędzie się w dniu zawodów (05.01.2018 r.)  

od godz. 11:00 – dla szkół 

od godz. 17:00 – dla firm/instytucji 

Podczas odprawy kapitanowie/opiekunowie drużyn dostarczają oświadczenia zdrowotne 

zawodników, odbierają paski wstępu na halę basenową. 

2. Zawodnicy obowiązkowo startują w kamizelkach ratunkowych. 

3. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

4. Organizator zapewnia łódź, wiosła i kamizelki ratunkowe. 

5. Obowiązek zapoznania uczestników z regulaminem spoczywa na kapitanie/opiekunie załogi. 

6. Opiekun grupy szkolnej odpowiedzialny jest za swoich podopiecznych w trakcie całego pobytu 

na terenie obiektu. 

7. Uczestników i opiekunów przebywających na hali basenowej obowiązuje strój basenowy: strój 

kąpielowy (jedno lub dwuczęściowy) lub krótkie spodenki i koszulka oraz klapki. 

8. Zabezpieczenie medyczne podczas zawodów zapewniają ratownicy medyczni. 

9. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin 

dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz podczas zawodów u organizatora. 

10. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast opuścić halę basenową. 

11. Warunkiem uczestniczenia we wspólnych zawodach jest umiejętność sprawnego pływania. 

12. Osoby biorą udział w evencie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania 

w sposób niezagrażający innym uczestnikom. 

13. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp. 

14. Zabrania się udziału w evencie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub psychotropowych. 

15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych. 



16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas imprezy napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub psychotropowych. 

17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych 

bez zgody organizatora. 

18. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb 

porządkowych i ratowniczych. 

19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego 

mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy za względu na czynniki 

zewnętrzne. 

21. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku 

uczestników utrwalonego w trakcie imprezy w przekazach telewizyjnych, internetowych, 

radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu video w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez ARMS.   

Na pisemną prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane. 

22. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

 


