Regulamin imprezy sportowej
„Basenowe Lato 2022 "

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem imprezy sportowej jest:
Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (dalej: Organizator).
2. Celem imprezy jest promocja basenu letniego w Oławie.
3. Impreza jest organizowana pod nazwą „Basenowe Lato 2022”.
4. Regulamin imprezy sportowej „Basenowe Lato 2022” zostanie udostępniony w Internecie na stronie
http://www.termyjakuba.olawa.pl.

1. TURNIEJ W BOULE

–
–

1. Turniej w boule ma na celu popularyzację gry w boule jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego
czasu, integrację ludzi aktywnych ruchowo, praktyczne poznanie prawidłowej techniki gry w boule.
2. Zawody odbywać się będą na terenie basenu letniego w dniu 3.07.2022 r. od godziny 10:00.
3. Udział w zawodach jest nieodpłatny (obowiązuje bilet wstępu na basen) i ma charakter OPEN (mogą
brać w nim udział drużyny dwuosobowe żeńskie, dwuosobowe męskie oraz dwuosobowe damsko –
męskie).
4. Turniej zostanie zorganizowany dla maksymalnie 12 drużyn. W przypadku zgłoszeń większej liczby
drużyn niż przewiduje regulamin turnieju, organizator ma prawo do umieszczenia drużyny na liście
rezerwowej.
5. Zgłoszenia na turniej powinny być przesłane drogą elektroniczną do dnia 2.07.2022 r. do godziny 20:00
na adres e-mail: jasinskirafal@op.pl
6. Drużyny muszą się składać z dwóch osób które:
mają ukończone 10 ( dziesięć ) lat (osoby niepełnoletnie znajdują się pod opieką osoby dorosłej),
dostarczą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju (oświadczenie

można podpisać w dniu zawodów).
7. Organizator informuje, iż:
- uczestnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać odpowiedni strój sportowy do gry w bule (pełne obuwie),
- zawodnik przed turniejem dokonuje osobistego zgłoszenia,
- zabrania się uczestnictwa w turnieju osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
- zapewnia kadrę sędziowską,
- niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem
zawodnika z turnieju.
8. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek turniejowych i wyłonieniu
zwycięskich zespołów. Nagrodami są: puchary dla drużyn oraz wejściówki na basen letni.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminu turnieju (warunki atmosferyczne).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. Warunkiem udziału w turnieju boule jest wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z podaniem

przez uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu
poczty elektronicznej, przedłożenie deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach bądź przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach oraz
pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 ( dziesięć ) lat biorą udział w zawodach za uprzednią pisemną
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz znajdują się pod jego opieką
12. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Rafał Jasiński
jasinskirafal@op.pl

13. Uczestnicy zawodów upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego
korzystania i rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do
liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich
dostępnych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i
obrazu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego
odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz
reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.
14. Przystępując do zawodów i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem zawodów.
15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl
16. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.
17. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w jego
organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

2. JOGA
1. Joga nieodpłatnie dla klientów basenu letniego odbywać się będą na basenie letnim w następujących
terminach: 05.07.2022 r., 08.07.2022 r., 12.07.2022 r.,

15.07.2022 r., 19.07.2022 r., 22.07.2022 r.,

26.07.2022 r., 29.07.2022 r., 02.08.2022 r., 05.08.2022 r., 9.08.2022 r., 12.08.2022 r., 16.08.2022 r.,
19.08.2022 r., 23.08.2022 r., 26.08.2022 r., 30.08.2022 r..
2. Obowiązuje bilet wstępu na basen; godzina rozpoczęcia: 17:00, czas trwania: 45 min (czterdzieści pięć
minut).

3. AQUA AEROBIK
1.

Udział w zajęciach Aqua Aerobik na basenie letnim jest nieodpłatny – obowiązuje bilet wstępu na basen.
2. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej
powyżej 12 roku życia – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za zgodą Rodziców/Opiekunów.
3. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć nie więcej osób
niż wynosi liczba pasów wypornościowych.
4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych nie należy brać udziału
w zajęciach Aqua Aerobik na basenie letnim.
5. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy się stosować do jego poleceń.
Prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego
poleceń i wskazówek.
6. Podczas zajęć są robione zdjęcia, które będą umieszczane na profilach społecznościowych Term Jakuba
i Zumba Justa. Tym samym udział w zajęciach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie
wizerunku uczestnika przez Termy Jakuba i Zumba Justa.
7. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
10. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
11. Aqua Aerobik na basenie letnim odbędzie się w następujących terminach: 13.07.2022 r. godz. 17:30,
03.08.2022 r. godz. 17:30.

4. „W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO DELFINKA”
– ANIMACJE RODZINNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Animacje rodzinne odbywać się będą na terenie basenu letniego w dniach: 17.07.2022 r. w godz. 11:0013:00, 20.07.2022 r. w godz. 12:00-15:00.
Udział w animacjach jest nieodpłatny – obowiązuje bilet wstępu na basen.
Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w animacjach.
Rodzic/Opiekun dziecka do lat 4. musi być w pobliżu/bezpośredniej okolicy zabawy dziecka.
Animacje nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu
wolnego.
Za ewentualne szkody mienia basenu odpowiada Rodzic/Opiekun.
Animacje przewidziane są dla dzieci w różnym wieku.
Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń, zachowuje się
agresywnie, niesportowo.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka
biorącego udział w zajęciach animacyjnych.
Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.
Podczas animacji są robione zdjęcia, które będą umieszczane na profilu Termy Jakuba na facebook.com. Tym samym udział dzieci w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie
wizerunku dziecka przez Termy Jakuba.
Animacje mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad animacji, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga
Organizator.
Uczestnictwo dziecka w animacjach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego
rodzica /opiekuna.

5. ZAJĘCIA AQUA
1.
2.

Udział w Zajęciach Aqua na basenie letnim jest nieodpłatny – obowiązuje bilet wstępu na basen.
Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej
powyżej 12 roku życia – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za zgodą Rodziców/Opiekunów.
3. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć nie więcej osób
niż wynosi liczba pasów wypornościowych.
4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych nie należy brać udziału
w Zajęciach Aqua na basenie letnim.
5. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy się stosować do jego poleceń.
Prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego
poleceń i wskazówek.
6. Podczas zajęć są robione zdjęcia, które będą umieszczane na profilach społecznościowych Term Jakuba
i Zumba Justa. Tym samym udział w zajęciach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie
wizerunku uczestnika przez Termy Jakuba i Zumba Justa.
7. Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
10. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
11. Zajęcia Aqua na basenie letnim odbędą się w następujących terminach: 23.07.2022 r. godz. 12:00 i godz.
15:00.

6. II TURNIEJ W BOULE

–
–

1. Turniej w boule ma na celu popularyzację gry w boule jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego
czasu, integrację ludzi aktywnych ruchowo, praktyczne poznanie prawidłowej techniki gry w boule.
2. Zawody odbywać się będą na terenie basenu letniego w dniu 24.08.2022 r. od godziny 17:00.
3. Udział w zawodach jest nieodpłatny (obowiązuje bilet wstępu na basen) i ma charakter OPEN (mogą
brać w nim udział drużyny dwuosobowe żeńskie, dwuosobowe męskie oraz dwuosobowe damsko –
męskie).
4. Turniej zostanie zorganizowany dla maksymalnie 12 drużyn. W przypadku zgłoszeń większej liczby
drużyn niż przewiduje regulamin turnieju, organizator ma prawo do umieszczenia drużyny na liście
rezerwowej.
5. Zgłoszenia na turniej powinny być przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: jasinskirafal@op.pl
6. Drużyny muszą się składać z dwóch osób które:
mają ukończone 10 ( dziesięć ) lat (osoby niepełnoletnie znajdują się pod opieką osoby dorosłej),
dostarczą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju (oświadczenie

można podpisać w dniu zawodów).
7. Organizator informuje, iż:
- uczestnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać odpowiedni strój sportowy do gry w bule (pełne obuwie),
- zawodnik przed turniejem dokonuje osobistego zgłoszenia,
- zabrania się uczestnictwa w turnieju osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
- zapewnia kadrę sędziowską,
- niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem
zawodnika z turnieju.
8. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek turniejowych i wyłonieniu
zwycięskich zespołów. Nagrodami są: puchary dla drużyn oraz wejściówki na basen letni.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminu turnieju (warunki atmosferyczne).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. Warunkiem udziału w turnieju boule jest wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z podaniem

przez uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu
poczty elektronicznej, przedłożenie deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach bądź przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach oraz
pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 (dziesięć) lat biorą udział w zawodach za uprzednią pisemną
zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz znajdują się pod jego opieką
12. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Rafał Jasiński
jasinskirafal@op.pl

13. Uczestnicy zawodów upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego
korzystania i rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do
liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich
dostępnych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i
obrazu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego
odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz
reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.
14. Przystępując do zawodów i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem zawodów.
15. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl
16. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.
17. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w jego
organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

7. „DELFINEK I LĄDOWA PRZYGODA”
– ANIMACJE RODZINNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Animacje rodzinne odbywać się będą na terenie basenu letniego w dniu: 27.08.2022 r. w godz. 12:0015:00.
Udział w animacjach jest nieodpłatny – obowiązuje bilet wstępu na basen.
Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w animacjach.
Rodzic/Opiekun dziecka do lat 4. musi być w pobliżu/bezpośredniej okolicy zabawy dziecka.
Animacje nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu
wolnego.
Za ewentualne szkody mienia basenu odpowiada Rodzic/Opiekun.
Animacje przewidziane są dla dzieci w różnym wieku.
Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń, zachowuje się
agresywnie, niesportowo.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka
biorącego udział w zajęciach animacyjnych.
Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.
Podczas animacji są robione zdjęcia, które będą umieszczane na profilu Termy Jakuba na facebook.com. Tym samym udział dzieci w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie
wizerunku dziecka przez Termy Jakuba.
Animacje mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad animacji, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga
Organizator.
Uczestnictwo dziecka w animacjach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego
rodzica /opiekuna.

