
REGULAMIN 

ZAWODÓW NA WODNYM TORZE PRZESZKÓD (WIBIT)  

Z OKAZJI 10-LECIA KRYTEJ PŁYWALNI NAQUARIUS 

 

1. Cel zawodów: 

a. popularyzacja sportu, 

b. propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego, 

c. upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym, 

d. uczczenie 10 rocznicy powstania Krytej Pływalni Naquarius. 

 

2. Organizator: 

Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią  

 

3. Miejsce zawodów: 

Kryta Pływalnia Naquarius, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią.  

 

4. Termin i godziny zawodów: 

11-22.07.2022 r. (bez weekendu) w godzinach 10:00-18:00. 

5. Zawody przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat oraz potrafiących pływać – WARUNEK 

KONIECZNY! 

 

6. Chęć udziału w zawodach należy zgłosić danego dnia ratownikowi podczas pobytu na Krytej 

Pływalni Naquarius. Ratownik mierzy czas pokonania wodnego toru przeszkód. Maksymalna 

ilość prób danego dnia to 3. Do klasyfikacji zaliczany jest najkrótszy czas. 

 

7. Ratownik dokumentuje czas na karcie zgłoszenia, którą podpisuje uczestnik zawodów.  

 

8. Wyniki publikowane będą kolejnego dnia na funpage’u na Facebooku Krytej Pływalni 

Naquarius.   

 

9. Udział w zawodach jest bezpłatny. Od uczestników pobierana jest jedynie opłata wstępu na 

pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

 

10. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

a. zawodnik trzyma się rampy toru przeszkód będąc nadal w wodzie. Na sygnał ratownika 

zawodnik startuje wspinając się na pierwszy element i pokonuje tor przeszkód. Po 

ostatnim elemencie zawodnik zjeżdża do wody. Ratownik zatrzymuje czas na stoperze 

w momencie, gdy zawodnik znajdzie się w wodzie. 

b. w przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód – kończy 

próbę pokonania toru.  

 

11. Zawody rozgrywane będą w następujących grupach wiekowych: 

a. 6 -12 lat, 

b. 13 lat i więcej. 

 



12. Nagrody za udział w zawodach: 

a. zdobywcy miejsc I-III danego dnia (3 najkrótsze czasy w danej grupie wiekowej) 

otrzymają bon podarunkowy z 30% rabatem na jednorazowe wejście na Krytą 

Pływalnię Naquarius dla max. 5 osób, 

b. zdobywcy miejsc I-III danego tygodnia (3 najkrótsze czasy w danej grupie wiekowej) 

otrzymają karnet 8-godzinny do wykorzystania na Krytej Pływalni Naquarius 

(obowiązuje Regulamin karnetów ilościowych i wartościowych), 

c. zdobywcy miejsc I-III klasyfikacji generalnej (wyniki 2-tygodniowej rywalizacji) 

otrzymają koszulkę. 

13. Nagrodę należy odebrać na kasie Krytej Pływalni Naquarius po ogłoszeniu wyników za 

okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

14. Postanowieni końcowe: 

a. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

b. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator 

nie zapewnia uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenie na życie, zdrowotnego, OC 

z tytułu choroby, wypadku, śmierci, odniesienia obrażeń lub szkód jakie mogą wystąpić 

w związku z uczestnictwem w zawodach oraz nie ponosi odpowiedzialności z tego 

tytułu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział 

w zawodach w materiałach fotograficznych oraz w celach promocyjnych.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

17. Podczas zawodów obowiązują regulaminy Krytej Pływalni Naquarius oraz regulamin 

korzystania z toru WIBIT. 


