
REGULAMIN  TERMALNA SENIORIADA 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Organizatorem zawodów jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (dalej: 
Organizator). 
2. Zawody są organizowane pod nazwą TERMALNA SENIORIADA 
( zwane dalej: "zawodami" ). 
3. Regulamin zawodów zostanie w holu głównym na tablicy ogłoszeń i na stronie Organizatora 
www.termyjakuba.olawa.pl 
4. Celem zawodów jest promocja Spółki oraz zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, kształtowania 
nawyków prozdrowotnych seniorów.  
5. Uczestnicy zawodów wystartują w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem 
grzbietowym, 50 m bieg w pasach wypornościowych.  
TERMIN ZAWODÓW: 
7. Zawody odbędą się w dniu 2 marca w godz. 09.00 – 11.00. 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
8. Uczestnikiem zawodów („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu zawodów ukończyła 60 lat i 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
9. Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie i złożenie deklaracji o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach bądź przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
zawodach. 
9. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami są Marcin Krutaszewski, tel. 
500 857 462  adres poczty elektronicznej: biuro@termyjakuba.olawa.pl 
10. 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. 
11. Nadzór nad sportowym przebiegiem zawodów sprawuje Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą: 
Sędzia Główny i Sędzia Torowy. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów 
na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych.  Sędzia Torowy jest odpowiedzialny za 
przeliczenie czasu i dystansu pokonanego podczas zawodów na poszczególnych torach pływalni. 
OPŁATA STARTOWA: 
12.Opłata startowa za udział w zawodach, to cena biletu wstępu na basen zgodnie z obowiązującym 
cennikiem.   
NAGRODY: 
13. Organizator uczestników pamiątkowymi dyplomami i medalami.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
14. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl 
15. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 
Organizator. 
16. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w jego 
organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 
 

 


