Regulamin
I Mistrzostwa Polski Północno – Wschodniej
w Pływaniu na Byle Czym
,,Co ma pływać nie utonie” 2011
o puchar i nagrodę
Burmistrza Miasta Bartoszyce
25 czerwca 20011 r.
I Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się
I Mistrzostwa Polski Północno - Wschodniej w Pływaniu na Byle
czym pod nazwą „Co ma pływać nie utonie”.
II Organizatorzy
Organizatorem Mistrzostw jest Urząd Miasta Bartoszyce
z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1.
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie ,,Ożywić Łynę”
w Bartoszycach, Bartoszycki Dom Kultury, Zakład Usług
Komunalnych w Bartoszycach.
III Cel konkursu
Celem konkursu jest:
 promowanie przepięknej rzeki Łyny i miasta Bartoszyce,
 popularyzowanie inicjatyw promujących turystyczne
ożywienie rzeki Łyny,

 rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników
konkursu poprzez prezentację pływających jednostek,
 integracja
mieszkańców
różnych
narodowości
zamieszkujących region bartoszycki i przyjezdnych gości,
 wspólna zabawa po zakończeniu konkursu.
IV Miejsce konkursu
1. I Mistrzostwa polski Północno – Wschodniej w Pływaniu na
Byle czym pod nazwą „Co ma pływać nie utonie” odbędą
się 25 czerwca 2011 r. w Bartoszycach na wyznaczonym
przez Organizatora odcinku rzeki Łyny (wzdłuż ul. Prusa)
od godz. 13.00 w tym prezentacja pojazdów zwodowanych
już od godziny 12.00.
2. Po konkursie nastąpi wręczenie nagród pieniężnych,
pucharów i dyplomów na polanie przy Jeziorku w kształcie
serca.
V Uczestnicy konkursu
1. W Mistrzostwach może wystartować każdy, kto zbuduje
pływające, oryginalne ,,byle co”.
2. Każdy jednostka pływająca musi mieć pełnoletniego
kapitana załogi będącego na pojeździe podczas zawodów.
3. Kapitan ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
członków swojej załogi a także małoletnich dzieci.
4. Osoby poniżej 18 –go roku życia muszą posiadać na
piśmie zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w szczególności: być trzeźwym,
posiadać kamizelki asekuracyjne (kapoki) w ilości zgodnej
z ilością osób na pojeździe.

6. Kapitanowie jednostek pływających zobowiązani są do
złożenia oświadczenia, iż są autorami bądź samodzielnymi
wykonawcami
jednostki
pływającej
startującej
w I Mistrzostwach Polski Północno – Wschodniej
w Pływaniu na Byle Czym ,,Co ma pływać nie utonie”
o puchar i nagrodę Burmistrza Miasta Bartoszyce.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na
miejsce zawodów – rzeka Łyna przy ul. Wybrzeża
w Bartoszycach.
9. Kapitanowie jednostek pływających zobowiązani są do
stawienia się w Biurze Zawodów na odprawie technicznej
przed zawodami o godz. 12.00 w dniu 25.06.2011 r.
i zwodowania do tej godziny jednostki pływającej na rzece
Łynie przy ul. Wybrzeża w miejscu do tego wyznaczonym.
10.Uczestnicy konkursu podczas prezentacji jednostek
pływających mogą użyć podkładów muzycznych ,
akompaniamentu muzycznego itp. pod warunkiem, że
przekażą nagranie organizatorowi w trakcie rejestracji
w Biurze Zawodów.
11.Uczestnicy otrzymają od organizatora kapoki i numery
startowe, które należy zwrócić na mecie do Biura
Zawodów.
VI Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dnia 10 czerwca
wypełnić i przesłać zgłoszenie zgodnie z zał. nr 1 do
niniejszego Regulaminu na adres:

e- mail:rafalk@bartoszyce.pl w tytule ,,Spływ na byle
czym” bądź listownie na adres: Urząd Miasta Bartoszyce,
11-200 Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 z
dopiskiem ,,Spływ na byle czym”.
2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia
uczestnika na zasadach podanych w punkcie VI.
3. Jednostki pływające – wspomniane ,,byle co” powinno
zaprezentować swoje możliwości pływackie w takim
zakresie, by można było stwierdzić, że jednostka
pływająca jest w stanie utrzymać się na wodzie.
4. Do startu nie będą dopuszczone jednostki standardowe
i wykonane fabrycznie.
VII Zgłoszenie do konkursu
1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu polega na wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego stanowiącego zał. nr 1 do
niniejszego Regulaminu, który można uzyskać poprzez:
 osobisty kontakt z jednostką organizującą konkurs (adres
Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 15 na I
piętrze,
 Gminne Centrum Informacji (ul. Boh. Warszawy 96, tel.
089 762 98 80),
 drogą internetową (e-mail: rafalk@bartoszyce.pl,
 kontakt telefoniczny (nr telefonu: 089 762-98-03).
VIII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja
Konkursowa, powołana przez organizatorów konkursu.

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena jednostek
pływających.
3. Laureatów wyznaczy Jury.
4. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w
dniu konkursu, po zakończeniu rywalizacji.
5. Po konkursie nastąpi wręczenie nagród pieniężnych,
pucharów i dyplomów na polanie przy Jeziorku w kształcie
serca.
6. Informacja o zwycięzcach zostanie zaprezentowana na
łamach „Gońca Bartoszyckiego”, kwartalnika „Moje
Bartoszyce’’ oraz w „Radio Bartoszyce”, TV kablowej „Bart
– Sat” oraz TV kablowej „Vectra”.
IX Nagrody
1. Uczestnicy konkursu I Mistrzostw Polski Północno –
Wschodniej w Pływaniu na Byle Czym ,,Co ma pływać nie
utonie” będą ubiegać się o nagrody pieniężne. Pula
nagród Burmistrza Miasta Bartoszyce wynosi: 10.000 zł.
brutto: I miejsce: 5.000 zł brutto, II miejsce 3.000 zł brutto,
III miejsce 1.000 zł brutto. Przewiduje się dyplomy
pamiątkowe dla wszystkich uczestników konkursu.
2. Nagroda dla najoryginalniejszego pojazdu z miasta
Bartoszyce wynosi 1.000 zł. brutto.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

X Postawienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
postanowień niniejszego regulaminu konkursu.
2. Uczestnik zgłaszając pojazd pływający do konkursu,
wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
3. Organizator ma prawo do utrwalenia wizerunku jednostek
pływających oraz załóg za pomocą urządzeń do rejestracji
dźwięku i obrazu oraz aparatów fotograficznych i ich

publicznego odtwarzania na łamach prasy, telewizji, radia,
Internetu itp.
XI Inne atrakcje
Przy jeziorku w kształcie serca odbędzie się:
1. Oficjalna ceremonia nagrodzenia zwycięzców,
2. Zdjęcia ze zwycięzcami,
3. Koncerty zespołów,
4. Dyskoteka,
5. Ognisko,
6. Katerig.
Do 25 czerwca 2011 roku zbuduj jednostkę pływającą,
zgłoś się do konkursu, zabierz przyjaciół i przyjedź do
Bartoszyc nad brzegi najpiękniejszej rzeki Łyny. Tu
spotkasz przemiłych ludzi, przeżyjesz mnóstwo
niezapomnianych wrażeń i najpiękniejszą w swoim życiu
noc Świętojańską. Pamiętaj czekamy właśnie na Ciebie
i Twoich przyjaciół! Nie zawiedź .

