
FESTIWAL  PŁYWANIA DLA DZIECI KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

  „RADOŚĆ Z PŁYWANIA” - KINDER SPORT 

 

ORGANIZATOR FESTIWALU: KINDER – SPORT przy współpracy z  UKS „DRAGON” Będzin  

i OSiR Będzin 

TERMIN I MIEJSCE: 15.04.2016R. Pływalnia kryta ul. Siemońska 13 Będzin 

KOORDYNATOR: Justyna Tulicka – prezes UKS „DRAGON” 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

 Uczniowie klas 1-3  

  Zgłoszenia do udziału w FESTIWALU można dokonać do dnia 13.04.2016 r.  drogą 
mailową justyna.tulicka@makstour.pl lub telefonicznie 604-166-777 podając: 
 - imię i nazwisko,  
- rocznik  
- konkurencję, w której uczestnik będzie brał udział. 

 Każdy zawodnik powinien w dniu zawodów posiadać dokument potwierdzający 

jego datę urodzenia 

 

KONKURENCJE: w kategorii dziewcząt i chłopców 

1. SZTAFETA WAHADLOWA W KOSZULKACH KINDER SPORT  - ( drużyna 4 osobowa)  

Na sygnał pierwszy zawodnik startuje w koszulce  ze słupka i przepływa 25 m stylem 

dowolnym. Po przepłynięciu dystansu zawodnik przekazuje koszulkę kolejnej osobie 

ze swojej drużyny. Wygrywa ten zespół, który pokona dystans 25m x 4 w jak 

najszybszym czasie przekazując sobie koszulkę KINDER SPORT - (3 klasa). 

2. 25 M STYLEM DOWOLNYM - w kategorii chłopców i dziewcząt - (3 klasy). 

3. MALI RATOWNICY - (drużyna 2 osobowa) Dzieci dzielimy na pary. Każda para otrzymuje 

jedną kamizelkę ratunkową. Dzieci stają parami przy jednym brzegu basenu. Na sygnał 

prowadzącego jedno z dzieci ubrane w  kamizelkę i leży na plecach na wodzie. Zadaniem 

drugiego dziecka jest złapanie go pod pachy i przeciągnięcie na drugą stronę basenu. 

Wygrywa ta para, która cały wyścig ratunkowy wykona w najkrótszym czasie - (2 klasa). 

4. 25 M PŁYWANIE PARAMI Z MAKARONEM i PIŁKĄ - (drużyna 2 osobowa) na sygnał 

drużyna wykonuje start z wody trzymając w dłoniach makaron. Zadaniem 

uczestników jest przetransportowanie  piłki leżącej na wodzie przy pomocy makaronu 

na drugi koniec toru. Wygrywa drużyna, która w jak najkrótszym czasie pokona 

dystans 25 m przy zaangażowaniu pracy nóg leżąc na piersiach - (2 klasa). 

5. PIŁECZKI DO HULA HOP - ( drużyna 3 osobowa) Na sygnał drużyna zbiera piłeczki 

jednego koloru i wkłada je do hula hop. Piłeczki są umieszczone na wszystkich torach. 
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Wygrywa drużyna, która w jak najszybszym czasie wykona zadanie . Osoby słabiej 

pływające mogą wziąć udział w konkurencji w rękawkach - (1 klasa ). 

PROGRAM ZAWODÓW: 

 8.30  -  9.30 Weryfikacja w kategorii klas I-III  

 9.30  - 10.00 Rozpoczęcie imprezy  

 10.10 - 13.30 Konkurencja klas I - III  

 Wręczenie nagród dla wszystkich uczestników 

NAGRODY: 

 Każdy uczestnik otrzyma za udział dyplom i opaskę silikonową 

 Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody za udział w konkurencjach pływackich 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Koordynator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

 Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród dzieci od lat najmłodszych 

 Maksymalna liczba uczestników – 200 osób 

 Wzięcie udziału w zawodach stanowi potwierdzenie zapoznania się  

z niniejszym regulaminem. 

 Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej 

i w informacjach medialnych przez Organizatora i Gminę Będzin wizerunku oraz 

imienia i nazwiska uczestnika. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  

w oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 

 

 

PATRONI MEDIALNI  FESTIWALU: TVP KATOWICE, AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE 

 

 


