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REGULAMIN  

Charytatywnego Maratonu Pływackiego „Płyniemy dla Alisi”  
w ramach IV Rybnickich Dni Integracji „Masz w sobie dobro! – przekaż dalej”. 

 
 

 
1. Termin i miejsce: 

Miejsce: Pływalnia kryta „ Akwarium” w Rybniku-Boguszowicach (ul. Jastrzębska 3a) 

Termin: 14 maja 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 

2. Organizator: 

Stowarzyszenie Oligos 

3. Współorganizatorzy: 

Miasto Rybnik 

MOSiR Rybnik 

WOPR oddział w Rybniku 

4. Cele imprezy: 

 przepłynięcie dystansu maratonu (42195 m),  

 zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych, 

 zachęcenie do bezinteresownej pomocy,  

 integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, 

 popularyzacja pływania, 

 promocja aktywnego trybu życia i kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

5. Uczestnicy: 

Uczestnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie na własną 
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 
 
Osoby w wieku poniżej 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 
rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność 
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji  w biurze 
maratonu. 
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6. Zgłoszenia uczestników: 
 
Zgłoszenia grupowe (przez szkoły, kluby) przyjmowane są telefonicznie do 9 maja 2019 
roku.  Osoby zgłoszone grupowo (przez szkołę) dostarczają listę imienną, zatwierdzoną przez 
Dyrektora szkoły i zgodnie z regulaminem SZS opiekunowie muszą posiadać zgody rodziców 
uczestników na udział w maratonie. Przy tym typie zgłoszenia obecność opiekuna (osoby 
odpowiedzialnej za grupę) jest obowiązkowa. 
 
Zgłoszenia indywidualne przyjmowane w sekretariacie w dniu maratonu  na bieżąco. 
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do maratonu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o udziale na własną odpowiedzialność. 
 
7. Przebieg maratonu: 

Przepłynięcie dystansu 42 195 metrów systemem sztafetowym. Jednorazowo zawodnik 
przepływa 2 długości basenu (50m metrów) lub 1 długość basenu (25 metrów) w przypadku 
pływania ze wspomaganiem. Kolejny startuje po dotknięciu murka przez poprzedniego 
zawodnika. Każdy uczestnik może przepłynąć dowolnie zadeklarowaną ilość długości basenu. 
Kolejność startu określona jest zgodnie z listą uczestników. 
 
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. Bezpieczeństwo uczestników zapewnią 
ratownicy WOPR. 

8. Pomiar czasu i dystansu: 

W biurze maratonu na bieżąco będzie podawany czas i przepłynięty dystans. 

 

 


