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1. Organizatorzy
• MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Urząd Miasta Tarnowskie Góry
• WOPR Tarnowskie Góry
• Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. - Park Wodny i Hala Sportowa w Tarnowskich Górach 

2. Partnerzy
• BIMED
• Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty im. Generała Jerzego Ziętka

3. Cel imprezy
• Promocja morsowania jako aktywnego sposobu dbałości o zdrowie.
• Promocja pływania jako formy aktywności dla każdego.
• Łączenie pokoleń poprzez organizację sztafety dla osób w każdym wieku.
• Przeciwdziałanie nałogom i patologiom poprzez wprowadzanie aktywnego sposobu spędzania 

czasu wolnego.
• Promowanie marki UNESCO oraz miasta Tarnowskie Góry.
• Wspieranie rozwoju Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
• Promocja bezpiecznej formy morsowania.

4. Termin, miejsce, warunki
• 19 lutego 2023 r. (niedziela).
• Miasteczko zawodów mieści się przy budynku Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.
• Start i Meta sztafety znajdują się głębokości 30m w podziemiach Szybu Sylwester.
• Temperatura wody 8*C, temperatura powietrza 10*C.
• Wiatru brak :) .
• Woda krystaliczna, zdatna do kąpieli, przebadana przez sanepid.
• Głębokość wody ok 1,2 m
• Miejsce z możliwością przebrania się oraz toalety będą znajdować się na ternie budynku Sztolni 

Czarnego Pstrąga oraz w specjalnie przygotowanych namiotach.

5. Zasady uczestnictwa
• W sztafecie może wziąć udział każdy, impreza ma charakter otwarty i jest skierowana do całej 

morsującej społeczności.
• W sztafecie mogą wziąć udział osoby nieletnie, posiadające zgodę rodzica/ opiekuna prawnego. 

Zwracamy uwagę na przemyślane zgłaszanie młodszych dzieci, które powinny posiadać 
doświadczenie w morsowaniu (przynajmniej 4-5 wejść do wody o temperaturze poniżej 8*C) i 
być przygotowane do udziału w sztafecie.

• Osoby biorące udział powinny wykazać się doświadczeniem w morsowaniu oraz nie posiadać 
przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności, co potwierdzają wypełniając formularz 
zgłoszeniowy oraz składając oświadczenie (załącznik 1) w dni startu.

• W sztafecie są przewidziane do wyboru 3 dystanse, każdy z uczestników deklaruje swój udział na 
jednym z nich.

• Dystanse: 25m, 50m lub 100m.
• Łącznie dla w/w dystansów przewidziane jest 300 miejsc startowych. O przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń.
• Dodatkowo w ramach imprezy przewidziana jest pula 30 slotów (miejsc) na dystansie 600m 

(1 długość sztolni).
• Zgłoszenia na 600m są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń, nie mniej jednak każdy zgłoszony 

zawodnik musi udokumentować start na dystansie 500 m w sezonie 2021/2022/2023.
• Start sztafety odbywa się z wody, uczestnik przepływa zadeklarowany przez siebie dystans, 

płynąc do boi oraz z powrotem do linii mety.
• Zmiana sztafetowa odbywa się na klepnięcie przez przybicie tzw „piątki”.



• Uczestnicy starują pojedynczo jeden za drugim.
• Uczestnicy startują w strojach kąpielowych, podczas pływania można stosować czepek i okularki 

nie mniej jednak nie jest to wymagane.
• Styl pływania jest dowolny.
• Organizator dopuszcza możliwość ograniczenia ilości uczestników, jeśli ilość zgłoszonych osób 

przekroczy harmonogram czasowy wydarzenia.

6. Zgłoszenia oraz opłata startowa
• Zgłoszenia do sztafety można dokonać przez formularz google dostępny pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepj9_nI6uhX4-
G6ulaC07YT5G_j6XhxnCaa2mSnpgPx_RiFg/viewform

• Zgłoszenia do sztafety można dokonać do dnia 10 lutego do godziny 12:00. Po tym terminie lista 
zostanie zamknięta i zostanie przygotowana lista startowa wraz z harmonogramem czasowym oraz
zostaną zamówione pakiety dla uczestników.

• Opłata startowa na dystansie 25,50 i 100m wynosi 60 zł od uczestnika. Opłata startowa na 
dystansie 600m wynosi 100 zł od uczestnika.
Płatność w terminie do dnia 10.02.2023 (data zaksięgowania środków na koncie organizatora).

• Opłatę startową należy wpłacić na konto: ING Bank Śląski - MKS PARK WODNY 
TARNOWSKIE GÓRY 48 1050 1386 1000 0022 8449 3489 

• Opłata startowa jest przeznaczona na organizację sztafety „Lodowe srebro- Tarnogórska 
Podziemna Sztafeta Pływacka” oraz na wsparcie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej.

7. Kolejność startowa
• W pierwszej kolejności wystartują zawodnicy płynący na dystansie 600m. Start odbędzie się 

formie interwałowej, co 60 sekund startuje 1 zawodnik. Kolejność zawodników zostanie ustalona 
po zamknięciu listy zgłoszeń. Szczegółowa forma realizacji zostanie podana w kolejnym 
komunikacie.

• Po zakończeniu wyścigów na 600m rozpocznie się sztafeta na krótszych dystansach.
• W związku z małą przepustowością sztolni na każdą godzinę trwania sztafety przewidziane jest 30

os. 
• Grupy 15 osobowe przygotowują się i schodzą na dół do sztolni w 30 minutowych sekcjach 

odpowiednio o pełnej godzinie, oraz 30 minut później.
• Przydział do poszczególnych grup będzie robiony w miarę możliwości w oparciu o kolejność 

zgłoszeń oraz przynależność do poszczególnych stowarzyszeń.
• Osoby, które zakończyły swój odcinek sztafetowy od razu wychodzą na górę, w celu udrożnienia 

miejsca w sztolni.
• Kolejność udziału, podział na poszczególne grupy oraz harmonogram czasowy zostanie 

opublikowany na profilu wydarzenia na Facebooku oraz na stronie organizatora w dniu 10 lutego 
2023 w godzinach wieczornych.

• Start sztafety planowany jest o godzinie 9:00 na dystansach 600m oraz o 10:00 dla dystansów 
25/50/100m, godzina zakończenia zależna jest od ilości zgłoszonych uczestników.

8. Przygotowanie oraz procedura startu
• Rozgrzewkę do startu należy zrobić u góry przed wejściem do sztolni.
• Po rozgrzewce przebieramy się do stroju kąpielowego i rzeczy pozostawiamy w przebieralni na 

start schodzimy tylko w klapkach/ obuwiu do morsowania wraz z ręcznikiem lub szlafrokiem.
• Zejście oraz wejście na start odbywa się krętymi schodami- uwaga na głowę! Schody składają się 

z 27 odcinków ponumerowanych kolejno od 1-27 będziecie wiedzieli jak daleko jeszcze :) 
• Po zejściu na dół znajdujemy się na dużej stalowej platformie, na której możecie wykonać 

dodatkową rozgrzewkę.
• Start odbywa się na sygnał sędziego, kiedy jeden zawodnik wystartuje kolejny wchodzi do wody.
• Po pokonaniu swojego odcinka wychodzimy z wody, odbieramy medal i wychodzimy na górę.



9. Pakiet startowy
• W ramach pakietu startowego każdy uczestnik sztafety otrzyma pamiątkowy okolicznościowy 

medal oraz certyfikat udziału w sztafecie.
• W ramach pakietu startowego przewidziany jest bon na ciepły poczęstunek.

10. Bezpieczeństwo
• Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Tarnowskich Górach.
• Podczas całego wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał zespół medyczny 

zabezpieczony przez BIMED Tarnowskie Góry.
• W trakcie płynięcia pomoc można wezwać w dowolnym momencie przez uniesienie ręki w górę 

oraz okrzyk „POMOCY”/ „HELP”.
• Jeśli zabezpieczający stwierdzi, że uczestnik nie jest w stanie ukończyć zadeklarowanego 

dystansu lub jego zachowanie budzi jakikolwiek niepokój może w dowolnej chwili wyciągnąć go 
z wody na brzeg.

11. Biuro zawodów
• Biuro zawodów będzie czynne w dniu rozgrywania sztafety od godziny 9:00 do zakończenia 

wydarzenia.
• Każdy z uczestników przed rozpoczęciem swojego udziału w sztafecie winny jest stawić się do 

biura oraz wypełnić stosowną dokumentacje uprawniającą go do startu.

12. Sprawy różne
• Wszyscy uczestnicy sztafety startują na własną odpowiedzialność.
• Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
• Udział w zawodach jest dobrowolny a uczestnicy mają świadomość, że muszą być w bardzo 

dobrym stanie zdrowia i nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do pływania w wodzie o 
temperaturze 8*C.

• Uczestnicy biorący udział w sztafecie nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani 
żadnych innych środków odurzających. Organizator pozostawia sobie możliwość zbadania 
uczestnika alkomatem w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, pod rygorem nie dopuszczenia do 
startu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i audiowizualnej uczestników do 
celów promocyjnych.

• Wszyscy uczestnicy wydarzenia muszą przestrzegać wszystkich wytycznych Sanitarno- 
Epidemiologicznych obowiązujących w dniu rozgrywania sztafety.

• Kontakt do organizatora:
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry: 
- Tomasz Pąchalski tel. 505-980-268
- Paweł Rybak tel. 880-988-550 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej:
- Grzegorz Rudnicki tel. 607-799-176

Zapraszamy do udziału i do zobaczenia
w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach

Organizatorzy



Załącznik 1 – Oświadczenie uczestnika do podpisu i oddania w dniu zawodów

Lodowe srebro- Tarnogórska Sztafeta Pływacka 
Tarnowskie Góry 19.02.2023 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Lodowe Srebro- Tarnogórska Sztafeta Pływacka” jest on dla mnie
zrozumiały i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów.
Oświadczam, że biorę udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Jestem również świadomy ryzyka jakie 
niesie za sobą pływanie w wodzie o temperaturze 8*C. Ponadto świadomy konsekwencji zatajenia informacji o 
przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na 
uczestnictwo w przedmiotowej sztafecie.
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1.  Administratorem danych  osobowych  jest  MKS Park  Wodny Tarnowskie  Góry przy ul.  Obwodnica  8,  kod
pocztowy 42-600
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz powyższym oświadczeniu będą przetwarzane w celu
uczestnictwa w sztafecie”Lodowe Srebro- Tarnogórska Podziemna Sztafeta Pływacka”  na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia wydarzenia.
3. W trakcie trwania sztafety wykonywane mogą być fotografie i krótkie relacje audiowizualne uwzględniające
uczestników  wydarzenia.  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  publikację  zdjęć  i  materiałów  audio-wizualnych
zawierających  wizerunek  uczestników  sztafety na  stronie  www  oraz  na  profilach  społecznościowych
(Facebook/Instagram/Youtube) oraz w mediach relacjonujących wydarzenie. 
4.  Zgłaszający wyraża  zgodę na przetwarzanie  jego danych  osobowych  na liście  startowej  zawierającej  się  w
harmonogramie całego wydarzenia.
5. Uczestnik sztafety ma prawo zgłosić się do administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych,
ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,
przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w sztafecie. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

………………..….............................................. 
Data i podpis uczestnika

W przypadku  osób niepełnoletnich  zgodę  na  udział  nieletniego  potwierdza  rodzic  lub  opiekun  prawny.
Oświadczam że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym w/w nieletniego lub legitymuję się zgodą rodzica/opiekuna
prawnego załączoną do karty zgłoszeniowej i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sztafety i akceptuję
jego postanowienia. Mam świadomość ryzyka wynikającego z pływania w wodzie o temperaturze 8*C, ponadto
świadomy  konsekwencji  zatajenia  informacji  o  przeciwwskazaniach  zdrowotnych  do  udziału  w  imprezie
oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  dziecka  (zgłoszonego  w  formularzu)  pozwala  na  uczestnictwo  w
przedmiotowej sztafecie i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za udział w/w w przedmiotowym wydarzeniu.

…............................................. 
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego


