REGULAMIN

Lodowy Pływak
§1
Celem akcji jest:
• propagowanie dyscypliny sportowej „zimowe pływanie”,
• propagowanie postawy fair-play,
• nadanie tytułu sportowego Złotego, Srebrnego i Brązowego Lodowego Pływaka.
§2
Organizator – Klub Sportowy Silesia Winter Swimming z siedzibą
ul. Graniczna 57/54.

w Katowicach,

§3
Czas trwania akcji – od dnia 01.10.2017 do dnia 07.04.2018. W przypadku utrzymującej się przez
dłuższy czas temperatury wody powyżej 11°C (punktem odniesienia jest „Szlomiok”) termin może
ulec skróceniu, co zostanie opublikowane w odrębnym komunikacie na internetowej stronie
KS SWS.
§4
Miejsce - dowolny akwen (temperatura wody poniżej 11°C), w którym nie ma zakazu pływania
lub kąpieli.
§5
Uczestnik – każda osoba pełnoletnia wyrażająca chęć przystąpienia do akcji, ponadto za zgodą
opiekuna prawnego w akcji mogą brać udział również osoby nieletnie.
Każdy pływak bierze udział w akcji wyłącznie na własną odpowiedzialność.
§6
Tytuł sportowy – nadany jest w oparciu o łączny dystans pokonany wpław w czasie trwania akcji:
1. Złoty Lodowy Pływak – dystans minimum 100 km
2. Srebrny Lodowy Pływak – dystans minimum 50 km
3. Brązowy Lodowy Pływak - dystans minimum 20 km
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§7
Zgłoszenie dystansu – każdy uczestnik mierzy we własnym zakresie pokonany dystans na treningu,
a następnie w tym samym dniu, do godziny 22:00, przekazuje wynik podany w metrach na adres
e-mail: lodowy@silesiawinterswimming.com
Prezes KS SWS, na treningach w których uczestniczy osobiście, ma możliwość bezpośredniego
zebrania wyników od pozostałych uczestników.
W pierwszym zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko - celem prowadzenia ewidencji.
§8
Wyniki w formie tabeli zawierającej imię, nazwisko i łączny dystans publikowane będą
na internetowej stronie Klubu i aktualizowane raz dziennie w godzinach 22:00 – 23:30, przy czym
w sytuacjach losowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu aktualizacji.
§9
Nadesłanie zgłoszenia, o którym mowa w § 7 traktowane jest jako:
1. akceptacja niniejszego regulaminu,
2. zgoda na publikację imienia, nazwiska, uzyskanych wyników
na internetowej stronie oraz profilach społecznościowych KS SWS.

oraz

wizerunku

§ 10
1. Ceremonia zakończenia akcji, na której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy odbędzie
się nie później niż 90 dni po zakończeniu akcji.
2. Dokładny termin oraz lokalizacja zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie
na stronie KS SWS .
3. Oryginał pamiątkowego dyplomu zostanie wręczony wyłącznie osobom, które potwierdzą
swój udział w ceremonii – wszystkim pozostałym uczestnikom dyplomy zostaną przekazane
w formie elektronicznej (plik pdf) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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