
REGULAMIN 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizator: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 

2. Termin: 01.06.2019 (sobota) godz. 9.00-10.30 

3. Miejsce Park Wodny Wilkasy, ul. Olszty ska 29A, 11-500 Gi ycko 

4. Nazwa imprezy: ,,Rodzinne gry i zabawy w wodzie” z okazji Dnia Dziecka 

5. Cel imprezy: Promocja zdrowia w ród mieszka ców Gminy Gi ycko, zacie nianie wi zi  
rodzinnych i spo ecznych, promocja Parku Wodnego Wilkasy 

6. Ilo  miejsc: 60 osób (30 par), decyduje kolejno  zg osze  

7. Kto mo e wzi  udzia : wy cznie pary – osoba doros a (rodzic lub opiekun prawny) + 
dziecko od 7 do 12 lat 

8. Zapisy: telefonicznie lub mailowo do dnia 29 maja 2019 r. roda) do godz.15.00  
– tel. 87 428-50-94  
– e-mail: biuro@parkwodnywilkasy.ugg.pl  

9. Wst p: symboliczna „z otówka” od osoby. 

10. Nagrody: Organizator  przewidzia  dyplomy za  miejsca  I-III  oraz  dyplomy za  udzia  dla  
wszystkich uczestników „Rodzinnych gier i zabaw w wodzie”. 

 

§2 Regulamin konkurencji 

1. Ka da osoba bior ca udzia  w imprezie zobligowana jest do zapoznania si  
i przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, regulaminu Parku Wodnego Wilkasy (dost pny 
na http://ugg.pl/cms/22165/regulaminy)  oraz regulaminu imprez GOKiR Wilkasy (dost pny 
na http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez)  

2. Uczestnikami imprezy s  wszystkie osoby bior ce udzia  w konkurencjach   

3. Dzieci mog  bra  udzia  w poszczególnych konkurencjach wy cznie pod opiek  osoby 
doros ej (opiekuna) 

4. Uczestnicy zg aszaj c swój udzia  w imprezie automatycznie wpisywani s  na list  
wszystkich czterech konkurencji (ka da para obligatoryjnie bierze udzia  w 4 konkurencjach) 

5. Wygrywa para, która uzyska najwi ksz  ilo  punktów zebranych w 4 konkurencjach 

6. Ka dy uczestnik zobowi zany jest do z enia deklaracji udzia u w zawodach 
 (za cznik nr 1) 



7. Opiekunowie bior cy udzia  w zabawach musz  posiada  strój k pielowy obowi zuj cy 
w Parku Wodnym Wilkasy zgodnie z regulaminem p ywalni www.parkwodnywilkasy.ugg.pl 

8.  Opis konkurencji stanowi za cznik nr 2 

9. Ka dy uczestnik bior cy udzia  w konkurencjach bezwzgl dnie podporz dkowuje si  
poleceniom osoby prowadz cej konkurencje i ratownikom 

10. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu 
konkurencji oraz regulaminu p ywalni. 


