
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu  w ramach programu 

„Sport dla Wszystkich na rok 2020”  

  

  

REGULAMIN  

EKSTREMALNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO- SIERADZ  
podczas  

Biegu i Marszu Pomarańczowych Mikołajów  

06.12.2020  

 

ORGANIZATOR:  

Klub Sportowy RajSport Sieradz Active Team, 

ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz,  

NIP: 827-177-48-58,  

  

CEL  

• Popularyzacja pływania na wodach otwartych.  

• Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego.  

• Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa.  

• Promocja regionu pod względem turystycznym.  

• Realizacja założeń statutowych Klubu Sportowego „Rajsport Sieradz Active Team” w Sieradzu  

  

TERMIN I MIEJSCE  

Wydarzenie odbędzie się 06.12.2020r. (niedziela)  

• 9:00 otworzenie biura zawodów  

• 11:30 zamknięcie biura zawodów  

• 12:50 odprawa techniczna maratonu i udanie się na start.  

• Ok 13:00-13:10 start maratonu  

• 13:30 integracyjne ognisko  

• około 13:30-14:00 dekoracja (godzina może ulec zmianie)  

  

Biuro zawodów: restauracja Przystań, ul. Portowa 2, 98-200 Sieradz godz. 9:00-11:20  

  

TRASA I DYSTANS :  

1. Dystans około 300-400m.  

2. START: plaża nad rzeka Wartą w Sieradzu  

3. META: plaża przy Moście wiszącym nad rzeką Wartą – Sieradz. ul. Portowa  

  

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA  

1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą :  

- elektronicznie na stronie www.rajsportactive.pl/zapisy do dnia  02.12.2020. (pod warunkiem nie 

wyczerpania się limitu miejsc). Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną automatycznie zamknięte.  

- osobiście w siedzibie Klubu Warszawska 6, 98-200 Sieradz do dnia  02.12.2020 . (pod warunkiem nie 
wyczerpania się limitu miejsc)  

http://www.rajsportactive.pl/zapisy
http://www.rajsportactive.pl/zapisy
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- osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 11:00 TYLKO pod warunkiem nie wyczerpania 

się limitu miejsc.  

  

LIMIT: limit zawodników wynosi: 30 
opłaconych osób limit czasu: 15 minut.  
2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wypełnienie i złożenie oświadczenia ( umieszczonego na 

końcu regulaminu) i dokonanie opłaty startowej w podanych niżej kwotach.    

Zawodnik pojawi się na liście startowej dopiero PO DOKONANIU OPŁATY STARTOWEJ i ODHACZENIU JEJ 
PRZEZ ORGANIZATORA.  
  

Opłaty dokonywane są przez system elektroniczny DOTPAY połączony z systemem rejestracji 

przekierowujący do płatności bezpośrednio po wypełnieniu formularza.  

  

• 40 zł  płatna do dnia 02.12.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc.  

• 50 zł- w dniu zawodów w biurze zawodów  tylko pod warunkiem nie wyczerpania się limitu  

  

Organizator dopuszcza dokonanie opłaty startowej gotówką w siedzibie organizatora do dnia 02.12.2020r. 

lub do wyczerpania miejsc.  

  

W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika, organizator nie zwraca wpisowego.  

  

Administrator strony internetowej www.rajsportactive.pl będzie umieszczał potwierdzenie opłaconego 
zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego.  

  

UWAGA:  

Osoby, które dokonują opłaty elektronicznej w ostatnich dniach przez biegiem (nie przekraczając terminów 

podanych w regulaminie) proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty wpisowego. W przypadku nie 

posiadania takiego dowodu i braku możliwości zweryfikowania otrzymania tej płatności przez organizatora  
zawodnik chcąc wziąć udział w biegu, będzie musiał zapłacić wpisowe bezpośrednio w kasie Biura Zawodów.  

  

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:  

• medal okolicznościowy  

• zwrotny chip startowy do elektronicznego pomiaru czasu (tylko w biegu i marszu)  

• czepek z naniesionym nr startowym (obowiązek startu w czepku)  

• wyżywienie  

• wodę  

  

Zasady dopuszczenia do startu:  

1. Dozwolone są tylko SLIPY (u Pań strój kąpielowy o dolnym kroju fig, górna na ramiączka). 

Zawodnicy w strojach kąpielowych/kąpielówkach z  rękawem/ długą nogawką nie zostaną 

dopuszczeni do startu.  

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz płynięcia w piance.  

3. Obowiązuje zakaz używania wszelkiego rodzaju ocieplaczy neoprenowych i innych.  

4. Zawodnicy nie mogą płynąć z bojką.  

5. Startujący zobowiązani są do założenia na czas przeprawy czepków zapewnionych przez 
organizatora celem identyfikacji zawodników. Każdy czepek posiada indywidualny numer 
przypisany do zawodnika. Zawodnikom nie wolno wymieniać się czepkami po przyznaniu 
numeru startowego.  
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6. Startujący ma prawo we własnym zakresie pokryć powierzchnię ciała substancją 
zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury ciała w wodzie oraz używać okularów 
pływackich.  

  

UCZESTNICTWO  

1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 06.12.2020 r. będą miały ukończone 18 lat, 

wylegitymują się dowodem tożsamości, wniosą/wniosły opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie  

o starcie w zawodach z własnej woli.  

2. Uczestnik podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.  

3. Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do zawodów wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako 

deklaracja umiejętności pływania (również w warunkach ekstremalnych), a także właściwego stanu 
zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w maratonie.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom 
Organizatora i służbom ratunkowym (WOPR, służby medyczne itp). decyzjom komisji sędziowskiej i  

lekarskiej.  

5. Uczestnik jest zobowiązany Przerwać wyścig na podstawie decyzji lekarza, organizatora lub sędziego.  

6. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.  

7. Osoby ze stopniem niepełnosprawności zobowiązane są do przedstawienia organizatorowi 

stosownego dokumentu świadczącego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach 

sportowych.  

8. Impreza ma charakter rekreacyjny.  

9. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.  

10. Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału 

w zawodach.  

11. Każdy Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, 

niesportowego zachowania lub dyskryminacji – czy to wobec innych zawodników, czy to sędziów, 
wolontariuszy, czy publiczności - w trakcie mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją 

Zawodnika  

12. Przepisanie pakietu jest możliwe tylko i wyłącznie do 20.11.2020. Koszt przepisania pakietu 

wynosi 10 zł. Prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie: rajsport.sieradz@gmail.com  

  

  

ODBIÓR PAKIETÓW  

Odbiór pakietów startowych oraz chipów w dniu 06.12.2020r. w godz. 9:00-11:30 w Biurze Zawodów 

mieszczącym się w restauracji Przystań ul. Portowa, 98-200 Sieradz. Pakiety wydawane są na podstawie 

ważnego dokumentu tożsamości.  

Każdy zawodnik przed otrzymaniem pakietu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie zawodnika – 

odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z brakiem możliwości startu w zawodach.  

Po godzinie 11:30 ze względu na specyfikę systemu elektronicznego i zamknięcie list startowych pakiety 

nie będą wydawane.  

  

  

POMIAR CZASU  

• Klasyfikacja odbywa się według kolejności wyjścia z wody- należy przekroczyć linie mety w 

wyznaczonym przez organizatora miejscu.  

• Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przepłynięcie całej trasy biegu i ukończenie zawodów w 

regulaminowym czasie.  

• Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.  

• Ktokolwiek zostanie na trasie maratonu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność 

własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.  
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KLASYFIKACJE I KATEGORIE  

Podczas maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

  

Bieg przełajowy: 

kat Open kobiet I-III  

kat Open mężczyzn  I-III  

  

WYNIKI  

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.rajsportactive.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podczas maratonu wszyscy zawodnicy muszą mieć na głowie czepek startowy otrzymany od 

organizatora. Czepki są bezzwrotne.  

2. Przebywanie na trasie bez czepka jest niedozwolone. Osoby bez czepka będą podejmowane z wody 

przez obsługę.  

3. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, 

prasa, ulotki, plakaty itp.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym 
w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i 

uwarunkowaniami zewnętrznymi.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu lub jego przerwania bez podania 

powodów.  

6. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa 

kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w 
maratonie.  

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów.  

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.  

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 

Ekstremalnego Maratonu Pływackiego Sieradz.  

10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 

926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa 
w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Ekstremalnym Maratonie Pływackim 

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.  

12. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

13. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  Ekstremalnym Maratonie 
Pływackim Sieradz,  

14. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 

osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 

ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.  

15. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierując korespondencję na adres Organizatora.  

http://www.rajsportactive.pl/
http://www.rajsportactive.pl/
http://www.rajsportactive.pl/
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16. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 

startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, 

poza 883.  

17. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

KONTAKT: 

rajsport.sieradz@gmail:com dział 

techniczny zapisów: 663-748-312  

   


