
 

 

 
 

REGULAMIN „SZTAFETY POKOLEŃ” 70–LECIA V LO i TPD 1 W SZCZECINIE 

 

Z radością informujemy o zbliżającym się Jubileuszu 70-lecia istnienia     

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka                  

w Szczecinie. 

Chcąc uczcić to wyjątkowe wydarzenie, zapraszamy absolwentów, nauczycieli, pracowników, 

uczniów, rodziców, miłośników pływania i dobrej zabawy do aktywnego udziału 

w naszej imprezie. 

 
CEL IMPREZY: 

 

Uczczenie obchodów 70-lecia szkoły i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

Integracja środowiska szkolnego i lokalnego, 

Promocja aktywnych form wypoczynku. 

 

ORGANIZATOR: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie 
 

TERMIN: 29 września 2018 roku 
Godz. 8.00 Uroczyste otwarcie imprezy 

Godz. 8.15 Rozgrzewka 

Godz. 8.30 Start 

 

DYSTANS: 50 metrów stylem dowolnym 
 

ZGŁOSZENIA: do dnia 27.09.2018 roku do godz.15.00   tel. 91 423 28 02 
 

MIEJSCE: 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie - Floating Arena 50 m 

Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów 29 września2018 roku  w godz. 7.30 – 12.00. 

 

Warunkiem uczestnictwa w jest: 

Świadomość startu w imprezie na własną odpowiedzialność i ewentualnego ryzyka wynikającego z charakteru tego 

wydarzenia. 

Dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w pływaniu, poświadczone własnoręcznym 

podpisem (w dniu zawodów na formularzu organizatora). 

Na basenach obowiązuje strój kąpielowy, strój pływacki – spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszeni, 

obuwie zastępcze 

PRZY WŁOSACH KRÓTKICH TYPU MĘSKIEGO – CZEPEK JEST ZALECANY 

PRZY WŁOSACH DŁUGICH – CZEPEK JEST WYMAGANY 

CHŁOPCÓW OBOWIĄZUJE OBCISŁY STRÓJ KĄPIELOWY  (OSOBY W SZORTACH  NIE MOGĄ 

WEJŚC DO BASENU) 

Uczestnicy PEŁNOLETNI dokonując zapisu  oświadczają tym samym,  że startują na własną odpowiedzialność 

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć zgodę rodzica, opiekuna. 

 

Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

a) przyjęcie warunków regulaminu startu w sztafecie 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów 

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora 

 

KONTAKT 

V Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 

Ul. Ofiar Oświęcimia 14 

71 - 503 Szczecin 

tel. 91 4232802 

mail: zso1@miasto.szczecin.pl 

znajdziesz nas również na FB @VLO.SU 

 


