
Sztafeta pływacka dla uczniów szkół 
podstawowych miasta Świętochłowic  

Świętochłowice 27.11.2015r. 

 

W dniu 27.11.2015r. o godzinie 9:00  na terenie krytej pływalni w 

Świętochłowicach w szkole podstawowej nr 8 przy ul. Komandra 9  odbędzie 
coroczna sztafeta pływacka dla uczniów szkół podstawowych miasta 

Świętochłowic , organizowana przez Drużynę WOPR  Świętochłowice oraz 
Dziecięca Sekcja Ratownictwa Wodnego "WESOŁE FOCZKI". 

 

REGULAMIN  

I. Organizator:  

1 Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  Świętochłowice 
2 Dziecięca Sekcja Ratownictwa Wodnego WESOŁE FOCZKI 

3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach  
 

II. Miejsce i cel zawodów:  
Cel zawodów:  

- popularyzacja ratownictwa wodnego  
- propagowanie zasad bezpiecznej kąpieli oraz walka z otyłością u dzieci 

- masowe rozpowszechnienie dyscypliny sportowej PŁYWANIE 

 

Miejsce zawodów:  
- Pływalnia kryta 12,5 m w szkole podstawowej nr 8   

 
III. Warunki uczestnictwa:  

- W zawodach mogą brać udział dzieci szkół podstawowych Świętochłowic 

- Delegacje Dziecięcych Sekcji Ratownictwa Wodnego 

 
IV. Konkurencje:  

Zawody zostaną przeprowadzone w jednej zbiorowej konkurencji - dzieci mają 
do pokonania dystans 95 km bez lub przyrządami asekuracyjnymi.  

 
V. Sprawy organizacyjne 

Zgłoszenia należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2015r.:  
- w biurze WOPR Świętochłowice każdy poniedziałek od 18:30 do 20:30 

- u Grzegorz Truchan - 600 853 841 lub  TruchanGrzegorz@interia.eu                                                    
- woprswietochlowice@interia.pl 

-  każda szkoła może wystawić 10 swoich reprezentantów                              
-  każda dziecięca sekcja może wystawić 10 swoich reprezentantów                 



-  każda klasa SP 8 może wystawić 10 swoich reprezentantów ( łącznie            

z członkami Dziecięcej Sekcji Ratownictwa Wodnego "WESOŁE FOCZKI" )                                                       

 

VI. Nagrody  
Dla uczestników i opiekunów (1 opiekun na reprezentację ) przewidziane są 

upominki niespodzianki.  
 

VII. Dodatkowe informacje 

 Pomiar czasów ręczny 
 Basen 12, 5m (głębokość 0,9m- 1,4m) 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

pozostawione w obiekcie sportowym i szatni. 
 Opiekun ( wychowawca) ponosi pełna odpowiedzialność za swoich 

podopiecznych. 
 Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą wykwalifikowani 

ratownicy Drużyny WOPR Świętochłowice. 

 

VIII. Zgłoszenie  

 Załącznik 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:                        Sędzia Główny: 

 


