
II Długodystansowe Zawody Pływackie Jeziora Starogrodzkiego 

Chełmno (11.07.2021) 

REGULAMIN 

1. Cel imprezy: 

- rozwój kultury fizycznej i sportu, 

- propagowanie aktywnego wypoczynku, 

- krzewienie inicjatyw społecznych. 

 

2. Organizator: 

- Urząd Miasta Chełmna 

 

3. Patronat: 

- Burmistrz Miasta Chełmna – Artur Mikiewicz 

- Przewodniczący Rady Miasta Chełmna – Wojciech Strzelecki 

 

4. Termin i miejsce imprezy: 

- 11 lipca 2021 roku, 

- Jezioro Starogrodzkie, Ośrodek Wypoczynkowy, ul. Jastrzębskiego 5, 86-200 

Chełmno, start i meta na plaży. 

 

5. Harmonogram zawodów: 

- godz. 9.00 – otwarcie biura zawodów – weryfikacja uczestników na 1 000 m i 

3 000 m, 

- godz. 9.30 – zakończenie weryfikacji 

- godz. 10.00 – start do dystansu na 1 000 kobiet i mężczyzn 

- godz. 11.00 – start do dystansu na 3 000 kobiet i mężczyzn 

- w zależności od liczby uczestników i innych zdarzeń harmonogram może ulec 

zmianie. 



 

6. Obowiązki uczestników: 

a) każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie oświadczenia 

o stanie zdrowia pozwalającego na udział w zawodach oraz, że bierze udział w 

zawodach na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu oraz innych 

szkód wynikających ze startu, 

b) każdy uczestnik zobowiązany jest do płynięcia w czepku z numerem startowym 

(własnym lub udostępnionym przez organizatora), 

c) w imieniu osób niepełnoletnich (dopuszcza się osoby od 17 roku życia) 

oświadczenie podpisuje rodzic albo opiekun prawny, 

d) każdy uczestnik ma obowiązek wylegitymowania się dokumentem 

potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem, 

e) podczas wyścigów zabrania się używania płetw, rękawic lub innego sprzętu 

podtrzymującego (nie dotyczy pianek), 

f) startujący muszą przestrzegać obowiązujących rozporządzeń dotyczących 

COVID-19. 

 

7. Uczestnictwo: 

- minimalny wiek startujących: 17–lat (decyduje rok urodzenia), 

- ustala się limit startujących, 50 osób na dystansie 1 000 m i 50 osób na 

dystansie 3 000 m, 

- lista startowa będzie na bieżąco aktualizowana na stronie 

www.sportowechelmno.pl. 

 

8. Zgłoszenia 

a) Do dnia 02.07.2021 r. e-mailem: sport@chelmno.pl lub telefonicznie 531-

622-771, zgłoszenie musi zawierać: 

1) imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), 

2) przynależność klubowa lub informację o jej braku, 

2) numer telefonu, 



4) dystans, w którym zamierza się wystartować. 

b) organizator nie ubezpiecza zawodników. Każdy zawodnik może ubezpieczyć 

się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, 

c) interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora, 

d) organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansów, odwołania 

zawodów bez podania przyczyny lub z powodu niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (temperatura wody poniżej 15 stopni Celsjusza), 

e) organizator zapewnia opiekę medyczną, 

f) ze względu na pandemię COVID-19, aktualne wytyczne dot. organizacji 

imprez, bezpieczeństwo i możliwości techniczne liczba startujących jest 

ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, 

g) w zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu. 

 

REKOMENDACJA 

W sprawie noclegów rekomenduje się ośrodek wypoczynkowy „ZAZ nad 

Jeziorem”, przy ulicy Jastrzębskiego 5, a więc w miejscu, gdzie odbędą się 

zawody sportowe w pływaniu: 

ZAZ nad Jeziorem 

ul. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno 

recepcja@nadjezioremzaz.pl 

tel. 56 – 686 – 30 – 67 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

www.sportowechelmno.pl 

sport@chelmno.pl 

tel. 531-622-771 

tel. 056-677-17-43 

mailto:sport@chelmno.pl

