
 

REGULAMIN 

 BASTER OPEN WATER SWIMMING 

MUROWANIEC 2021 

 

I. ORGANIZATORZY 

1. Klub Biegacza „ Baster Team”. 

 

I.1. WSPÓŁORGANIZATORZY 

1. Urząd Gminy w Koźminku. 

 

II.  PATRONAT HONOROWY 

1. Wójt Gminy Koźminek. 

 

III. CEL 

1. Upowszechnienie pływania, jako wszechstronnej formy ruchu. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

powiatu kaliskiego oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Zawody Baster Open Water Swimming (pływanie w wodach otwartych) odbędzie się w 

sobotę 03.07.2021 roku. 

2. Start i meta znajdować się na parkingu przy tamie zalewu Murowaniec (gm. Koźminek). 

 

V. PROGRAM IMPREZY 

Sobota, 03.07.2021. 

08.00 – otwarcie biura zawodów 

08.00 – 09.30 – odbiór pakietów startowych 

09.40 – oficjalne otwarcie zawodów, odprawa techniczna, rozgrzewka  

10.00 – START wspólny dla wszystkich dystansów 

12.00 – przewidywane wyjście z wody ostatniego zawodnika  

12.15 – dekoracje 

12.30 – zakończenie zawodów 

 

VI. DYSTANSE 



1. Rywalizacje Open Water Swimming odbędą się na dystansach 475 m (1 pętla), 950 m (1 

pętla), 1900 m (dwie pętle z wyjściem z wody), 3800 m (4 pętle z wyjściem z wody).  

2. Spodziewana temperatura wody w jeziorze 18 -22°C. Start z wody. Pianki dozwolone. 

 

 

VII. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu i mety, na parkingu przy tamie. 

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów, tj. 03.07.2021 w godzinach 08:00-13:00. 

 

VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA 

1. Punkt odżywiania dostępny będzie w strefie finishera. 

 

IX. TOALETY I PRZEBIERALNIE 

2. Toalety oraz przebieralnie usytuowane będą w okolicy startu i mety. 

 

X. POMIAR CZASU 

1. Pomiar czasu prowadzony będzie przez organizatora - chipy. Zapisy i wyniki 

dostępne będą na platformie DO:ST:AR:TU. https://dostartu.pl/ 

 

XI. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE –  dotyczy wszystkich dystansów 

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K20 

warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) K (generalna kobiet) K 20 (18-29 lat) K 30 

(30-39 lat) K 40 (40-49 lat) K 50+ (50 lat i więcej) 

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 

warunek ukończenia 18 lat w dniu startu) M (generalna mężczyzn) M 20 (18-29 lat) M 

30 (30-39 lat) M 40 (40-49 lat) M 50 (50-59 lat) M 60 (60-69 lat) M70+ (70 lat i 

więcej). 

 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się udział młodzieży od lat 16 za zgodą rodziców. Decyzję podejmuje 

organizator. 

 

 

XIII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Baster Open Water Swimming 2021 będą przyjmowane jedynie za 

https://dostartu.pl/


pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu 

zawodnika na stronie https://dostartu.pl/ 

2. Oficjalne wpisanie zawodnika na listę startową oraz nadanie numeru startowego następuje 

według kolejności odnotowania wpłat na koncie. 

3.   O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty 

wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. 

4.    Obowiązuje limit 250 uczestników. 

5. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 25.06.2021 lub osiągnięcia limitu 

250 osób na wszystkie dystanse. Możliwa będzie rejestracja po tym terminie, jednak 

organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.  

 

XIV. WPISOWE 

1. Dystans 475 metrów obowiązuje opłata w wysokości: do 01.03.2021 – 79 zł; do 

01.05.2021 – 89 zł; do 25.06.2021 – 99 zł; do dnia 03.07.2021 – 109 zł. 

2. Dystans 950 metrów obowiązuje opłata w wysokości: do 01.03.2021 – 89 zł; do 

01.05.2021 – 99 zł; do 25.06.2021 – 109 zł; do dnia 03.07.2021 – 119 zł. 

3. Dystans 1900 metrów obowiązuje opłata w wysokości: do 01.03.2021 – 109 zł; do 

01.05.2021 – 119 zł; do 25.06.2021 – 129 zł; do dnia 03.07.2021 – 139 zł. 

4. Dystans 3800 metrów obowiązuje opłata w wysokości: do 01.03.2021 – 109 zł; do 

01.05.2021 – 129 zł; do 25.06.2021 – 139 zł; do dnia 03.07.2021 – 149 zł. 

5. Wpłaty dokonywane za pomocą przelewów internetowych w trakcie rejestracji. 

4.   Jeśli zawodnik lub zawodniczka nie mają możliwości wystartowania to Organizator 

dopuszcza przepisanie pakietu startowego za dopłatą 20 zł na inną osobę najpóźniej do 

dnia 01.06.2021. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wniesiona opłata nie będzie 

podlegała zwrotowi. 

 

XVI. NAGRODY 

1. Na każdym dystansie trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w 

kategoriach generalnych (open) otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody 

rzeczowe. 

2. Na każdym dystansie trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w 

kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się. 

4. Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach otrzyma pamiątkowy medal i ręcznik. 

 

XVII. WYNIKI 

https://dostartu.pl/


1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów 

https://dostartu.pl/ 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Baster Open Water Swimming 2021 będą przetwarzane 

w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, 

odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. 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 

klub biegacza Baster Team. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku 

z udziałem w niniejszych zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki 

publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

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

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w zawodach. Przez przekazanie 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. Uczestnikowi 

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

kierując korespondencję na adres organizatora. 

6. 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. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. 

 

XIX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Baster Open Water Swimming 2021 

należy składać najpóźniej do 15 minut po zakończeniu zmagań (przed ceremonią 

dekoracji) w biurze zawodów.  

       2. Decyzja organizatora będzie ostateczna. 

https://dostartu.pl/


 

XX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów. Podczas odbioru 

pakietów Uczestników obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy 

uczestnikami (co najmniej 2m). 

2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: ręcznik,  gadżety okolicznościowe. 

3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestę w gestii uczestników. 

4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia nagród. 

6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, 

huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość 

odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

10. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów ze względu na odgórne 

decyzje związane z pandemią COVID-19, zawody mogą być przeniesione na inny 

termin. W przypadku wyczerpania powyższych możliwości zostanie dokonany 

zwrot wpisowego pomniejszony o prowizję pobieraną przez firmę DOTPAY.  

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże 

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do 

rywalizacji każdy zawodnik we własnym zakresie przebadał swoje zdrowie na brak 

przeciwwskazań do udziału w zawodach triathlonu. 

12. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację 

zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze 

Zawodów. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa. 

13. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne. 

 

 

XXI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się w obrębie wyznaczonych tras. 



2. Zawodnicy, którzy zrezygnowali z rywalizacji, zobowiązani są poinformować obsługę 

trasy o wszelkich odstępstwach od normy, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

pozostałych zawodników. 

3. W zawodach dozwolone jest stosowanie czepków, pianek, okularków pływackich, 

półmasek z odkrytymi ustami. Zabrania się stosowania rurek do oddychania, płetw, 

pullboy, „łapek” oraz innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się w wodzie.  

4. Widzowie i osoby postronne, niebiorące udziału w zawodach, zobowiązane są 

bezwzględnego stosowania się do wskazówek organizatora. 

8. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji zgłaszać należy do dyrektora zawodów 

pod numerem telefonu 730500431. 

 

XXII. KORONAWIRUS COVID-19 

1. Aktualna informacja dot. przepisów COVID-19 obowiązujących przed zawodami zostanie 

podana uczestnikom w komunikatach rozsyłanych na indywidualne skrzynki mailowe w 

dniach bezpośrednio poprzedzających start.  


