REGULAMIN
XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady
Pracowników Wodociągów i Kanalizacji
im. Tadeusza Jakubowskiego „Mielno 2018”

I. Informacje ogólne
§1
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Spartakiadzie oraz zasady organizacji
konkurencji sportowych.
§2
Organizatorem Spartakiady jest:
„Ekoprzedsiębiorstwo” Sp. z o.o.
ul. Gen. Stanisława Maczka 44
76-032 Mielno
Organizatora reprezentuje: Wioletta Dymecka tel. 608 696 317
§3
Spartakiada odbędzie się w dniach od 18.05.2018 r. do 20.05.2018 r.
§4
1. Spartakiada ma charakter rekreacyjny w ramach którego zostaną rozegrane konkurencje
sportowo-rekreacyjne, w których mogą wziąć udział pracownicy przedsiębiorstw
wodociągowo - kanalizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.
2. Spartakiada jest imprezą zamkniętą, dostępną jedynie dla jej uczestników oraz
zaproszonych gości.

II. Warunki uczestnictwa
§5
1. W Spartakiadzie mogą wziąć udział firmy i ich pracownicy, którzy spełniają odpowiednio

następujące warunki:
1) Są zatrudnione w przedsiębiorstwie wodociągowo -kanalizacyjnym
na podstawie umowy o pracę (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie są zaliczane
do umów o pracę). Wymóg ten nie dotyczy kadry zarządczej najwyższego szczebla,
która może być zatrudniana na podstawie kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia
itp.)
2) Złożą w wyznaczonym przez Organizatora terminie:
a) Kartę Zgłoszenia Reprezentacji Firmy wraz z wykazem dyscyplin sportowych, w
których reprezentacja zamierza wziąć udział (wzór: załącznik nr 1),
b) Karty Indywidualne Zgłoszeń Uczestników wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia
pozwalającym na uczestnictwo w Spartakiadzie, zaznajomieniu się z treścią niniejszego
regulaminu, a także regulaminów konkurencji w których wezmą udział (regulaminy są
dostępne na stronie internetowej www: spartakiada.mielno.pl),
c) Potwierdzone przez pracodawcę oświadczenie (wzór: załącznik nr 3) o zatrudnieniu
uczestników.
2. Każdy uczestnik Spartakiady najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy będzie zobowiązany
do złożenia Oświadczeń (wzór: załącznik nr 5) o:
– stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w Spartakiadzie,
– zaznajomieniu się z treścią niniejszego regulaminu, a także regulaminów konkurencji i
obiektów, na których rozgrywane będą poszczególne konkurencje (regulaminy są dostępne
na stronie internetowej www: spartakiada.mielno.pl),
– wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku.
3. Oświadczenie musi zostać podpisane czytelnym podpisem, własnoręcznie przez każdego
uczestnika Spartakiady. Brak złożenia powyższych oświadczeń jest podstawą do
wykluczenia uczestnika z imprezy.
4. Gotowe do wypełnienia Karty zgłoszeń i oświadczenia, których wzory zostały wskazane w
załącznikach do regulaminu, o których mowa powyżej zostaną przesłane na adres email:
wioletta.dymecka@tlen.pl, lub sekretariat@ekoprzedsiebiorstwo.pl przez kierownika
reprezentacji po rejestracji firmy w systemie internetowym dostępnym pod adresem:
www.spartakiada.mielno.pl
§6
1. Koszt udziału jednego uczestnika w Spartakiadzie z pobytem wynosi odpowiednio:
- dla 1 uczestnika w terminie od 18.05 do 20.05.2018 r. (3 dni/2 noclegi)
699zł,00 zł brutto (od obiadu 18.05.2018 r. do śniadania 20.05.2018 r.)

-dla 1 uczestnika w terminie od 17.05 do 20.05.2018r (4 dni/3 noclegi)
785,00 zł brutto ( od kolacji 17.05.2018 r. do śniadania 20.05.2018 r.)
– dla 1 osoby VIP w terminie od 18.05.do 20.05.2018 r. (3 dni/2 noclegi)
1230,00 zł brutto ( od obiadu 18.05.2018 .r do śniadania 20.05.2018 r.)
Koszt udziału obejmuje noclegi, wyżywienie, udział w wybranych konkurencjach sportowo–
rekreacyjnych, imprezach integracyjnych oraz ubezpieczenie uczestników Spartakiady od
następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 17.05.2018 r. do zakończenia spartakiady
w dniu 20.05.2018 r. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej na czas podróży do momentu akredytacji oraz od momentu
oficjalnego zakończenia Spartakiady uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z:
– udziału w Spartakiadzie osób chorych;
– udziału osób będących pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub
dopingujących;
– nieprzestrzegania regulaminu spartakiady, regulaminów konkurencji i obiektów, na
których będą one rozgrywane;
– podania nieprawidłowych danych uczestnika przez firmę biorącą udział w Spartakiadzie;
– nie przestrzegania wskazanych przez Organizatora zasad i środków bezpieczeństwa oraz
wytycznych dotyczących sprzętu, oraz za skutki tych wypadków w czasie trwania
Spartakiady.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Spartakiady zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wszelkie urazy, kontuzje i wypadki muszą być niezwłocznie zgłaszane do
kierownika konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później
jednak niż godzinę po zakończeniu konkurencji.
Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie
odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika.
4. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność dokonanych opłat za uczestnictwo oraz
liczebność drużyny. Po upływie terminu zapisów reprezentacji firm organizator powiadomi
kierowników o miejscu
zakwaterowania zawodników danej firmy.

§7
1. Zgłoszenia reprezentacji danej firmy na Spartakiadę należy dokonać elektronicznie przez
stronę internetową www.spartakiada.mielno.pl.
2. Karty, Oświadczenia oraz Wykazy zostaną przesłane na adres e-mail kierownika
reprezentacji po jej zgłoszeniu w systemie internetowym. Należy je wydrukować, wypełnić,
podpisać i przesłać niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30.03.2018 r. pocztą na
adres:
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
Ul. Gen. Stanisława Maczka 44
76-032 Mielno
z dopiskiem "SPARTAKIADA".
3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłoszenie internetowe
nastąpi po 30.03.2018 r. Opłaty za udział w Spartakiadzie należy dokonać do 13.04.2018 r.
szczegółowe dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail kierownika reprezentacji
podany podczas rejestracji w elektronicznym systemie zapisów (dostępnym na stronie
www: spartakiada.mielno.pl).
Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy:
67 1600 1462 1028 1961 8000 0001 BGŻ BNP PARIBAS z dopiskiem „SPARTAKIADA”
4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia, jeśli wpłata nie nastąpi do
13.04.2018 r.
5. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za udział w Spartakiadzie w przypadku
wycofania się uczestników lub całej reprezentacji z udziału w Spartakiadzie po 13.04.2018
r.
6. Po 16.04.2018r Organizator na stronie internetowej Spartakiady
udostępni konkurencje sportowe wraz z osobami i drużynami, przypisanymi do danej
dyscypliny sportowej oraz harmonogram rozgrywek.
Zobowiązuje się Kierowników Reprezentacji lub inne osoby upoważnione do sprawdzenia
prawidłowości podawanych danych oraz przydzielonych osób do poszczególnych dyscyplin
sportowych ze swojego przedsiębiorstwa i zgłaszania Organizatorowi ewentualnych
nieprawidłowości.
7. Po dniu 30.03.2018 r. Organizator nie dopuszcza dopisania zespołu do konkurencji
drużynowej, natomiast dopisanie zawodnika do konkurencji indywidualnej jest możliwe do
dnia 16.04.2018 r.

8. Poszczególne reprezentacje powinny kontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem swoich Kierowników Ekip. Organizator upoważnia do kontaktu w sprawach
związanych ze Spartakiadą następujące osoby:
1) Pani Justyna Starnawska, tel. 514 463 515 - kontakt w sprawie zakwaterowania
2) Pani Wioletta Dymecka, tel. 608 696 317 - kontakt w sprawach organizacyjnych i
konkurencji sportowych
III. Dyscypliny sportowe
§8
1. W trakcie zawodów sportowych będą rozgrywane następujące dyscypliny sportowe
(konkurencje punktowane):
1. Piłka nożna
2. Siatkówka
3. Tenis stołowy
4. Strzelanie
5. Paintball
6. Dart
7. Szachy
8. Brydż
9. Wyścig rowerem wodnym
10. Przeciąganie liny
11. Beczka – DUNK TANK
12. Bieg w „butach” po plaży
13. Siłomierze
14. Wyścig taczek z tacą stewarda
15. Wodna wieża
16. Wyścig rowerkami czterokołowymi
17. Mega piłkarzyki
18. Alko gogle
19. Mega Puzzle
20. Bieg w spodniach trzyosobowych
21. Wyścigówki na torze Formuły 1 (symulator)
22. Ruroskoczki

23. Konkurencja prezesów
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie rozgrywanych dyscyplin
sportowych, o których mowa w § 8 ust.1.
3. Podczas Spartakiady prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna każdej konkurencji i
generalna zgodnie z zasadą punktacji dostępną na stronie Spartakiady:
www.spartakiada.mielno.pl
4. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminami i harmonogramem zawodów
sportowych oraz wszystkimi dodatkowymi komunikatami.
5. Zobowiązuje się Kierowników Reprezentacji do monitorowania i przekazywania na
bieżąco uczestnikom informacji o powyższych zmianach.
6. Uczestnik Spartakiady (Zawodnik) może wystąpić w danej konkurencji sportowej, jeśli:
1) został wpisany na listę uczestników,
2) okaże identyfikator,
3) posiada przewidziany w danej konkurencji strój i sprzęt sportowy.
7. Zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych i konkurencji określają ich
odrębne regulaminy, które będą dostępne na stronie internetowej Spartakiady.
8. Podział na grupy i kolejność startów zawodników zostaną rozlosowane
podczas spotkania kierowników reprezentacji, które odbędzie się w Mielnie w ośrodku
REVITA i terminie 11-13 kwietnia 2018 r.
9. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
miejsca, czasu lub odwołania konkurencji.
§9
1. Z uwagi na liczbę konkurencji sportowych odbywających się w tym samym czasie i
miejscu, Organizator nie zapewnia uczestnikom możliwości udziału jednocześnie we
wszystkich konkurencjach.
2. Każdy uczestnik musi zapoznać się z harmonogramem zawodów sportowych i dokonać
ostatecznego wyboru dyscyplin, w których zamierza wystartować, uwzględniając czas i
miejsce poszczególnych zawodów sportowych.
3. Imprezy rekreacyjne i rozrywkowe dla uczestników Spartakiady mają charakter
zamknięty. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w imprezach organizowanych
w ramach Spartakiady jest posiadanie przez niego identyfikatora.
IV. Nagrody i wyróżnienia

§ 10
1. Rywalizacja sportowa oceniana będzie zgodnie z regulaminami dyscyplin sportowych.
2. Dla zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w poszczególnych dyscyplinach
przyznawane będą puchary i medale. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej
konkurencji sportowej (indywidualnej i drużynowej).
3. Dla pierwszych dziesięciu firm (przedsiębiorstw), których reprezentanci w ogólnej
punktacji osiągną najlepsze wyniki, przyznawane będą wyróżnienia. Wszystkie
reprezentacje otrzymają pamiątkowe statuetki za udział w spartakiadzie.
4. Przewiduje się przyznanie nagrody „fair play”. Zgłoszenia kandydatów do tej nagrody, z
krótkim uzasadnieniem, przyjmować będzie Zespół Organizacyjny Spartakiady lub Sędzia
Główny spartakiady.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród i wyróżnień dla osób lub
drużyn wyróżniających się podczas trwania Spartakiady.
V. Kary, protesty
§ 11
1. Podczas udziału w zawodach sportowych, każdy zawodnik zobowiązany jest zachowywać
się godnie, z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z duchem sportowej
rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.
2. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zachowanie sprzeczne z zasadami określonymi w ust.
1, w szczególności: umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu zmierzające do
sprowadzenia niebezpieczeństwa, wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów
wulgarnych i obelżywych oraz brak respektu dla uwag i decyzji sędziów zawodów
sportowych.
3. Dopuszcza się następujące kary:
1) upomnienie,
2) dyskwalifikacja - wykluczenie z zawodów w danej dyscyplinie sportowej,
3) wykluczenie z udziału w danej imprezie odbywającej się w ramach Spartakiady,
4) wykluczenie z udziału w Spartakiadzie, równoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego
opuszczenia terenu, na którym odbywa się Spartakiada, bez prawa zwrotu
poniesionych kosztów.
4. Karę upomnienia oraz dyskwalifikację wymierza kierownik konkurencji, który może
również wnioskować o wykluczenie ze wszystkich konkurencji rozgrywanych w ramach
Spartakiady.

5. Wykluczyć uczestnika z udziału w Spartakiadzie może jedynie Komisja Rozjemcza, o której
mowa w § 13 Regulaminu, działając na wniosek kierownika konkurencji, albo
któregokolwiek z członków zespołu Organizacyjnego Spartakiady.
6. Podczas imprez rekreacyjnych i rozrywkowych, a także w miejscu zakwaterowania,
uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obowiązującego w danym miejscu.
7. Uczestnicy Spartakiady mają obowiązek stosować się do poleceń i wskazówek
pracowników ochrony, Organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
porządek imprez odbywających się w ramach Spartakiady.
8. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczestnik może zostać ukarany upomnieniem,
wykluczeniem z udziału w danej imprezie, jak również wykluczeniem z udziału w
Spartakiadzie. W takim przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu kosztów za
niewykorzystany czas trwania Spartakiady.
§ 12
1. Protesty i reklamacje związane z organizacją, przebiegiem zawodów sportowych,
nieprzestrzeganiem regulaminu lub przepisów gry winny być wnoszone na piśmie w ciągu
dwóch godzin po ogłoszeniu wyniku meczu lub konkurencji do kierownika konkurencji
(sędziego).
2. Reklamacje powyższe rozpatruje kierownik konkurencji, od którego decyzji można się
odwołać wyłącznie przy pomocy Komisji Rozjemczej, o której mowa w § 13.
3. Protest dotyczący dyskwalifikacji uczestnika, jego wykluczenia ze Spartakiady lub zmiany
wyników zawodów kierownik konkurencji niezwłocznie przekazuje Komisji Rozjemczej z
dołączoną własną opinią na piśmie.
§ 13
1. Protesty i reklamacje rozpatruje trzyosobowa Komisja Rozjemcza.
2. W skład Komisji wchodzą: Sędzia Główny Spartakiady, reprezentant wytypowany przez
Organizatora oraz reprezentant wytypowany przez kierowników ekip.
3. Protest lub reklamację do Komisji Rozjemczej zgłasza kierownik reprezentacji w formie
pisemnej do końca dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące przedmiotem protestu
(sporu).
4. Decyzje Komisji Rozjemczej uwzględniające lub odrzucające protesty i reklamacje są
ostateczne.
5. Od decyzji Komisji Rozjemczej nie przysługuje odwołanie.

VI. Obowiązki uczestników
§ 14
1. Obowiązkiem uczestnika Spartakiady jest posiadanie identyfikatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia w każdym czasie, czy uczestnik spełnia
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie wodociągowo –
kanalizacyjnym, które reprezentuje, oraz zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z
udziału w Spartakiadzie w przypadku stwierdzenia niespełnienia tego wymogu.
3. W przypadkach, kiedy dany zawodnik nie jest pracownikiem przedsiębiorstwa
wodociągowo –kanalizacyjnego, które reprezentuje, oraz w przypadku stwierdzenia
niezgodności tożsamości zawodnika z okazanym przez niego dokumentem, Organizator
zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej ekipy oraz unieważnienia przyznanych miejsc,
punktów i nagród.
4. Każdy uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.
§ 15
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o
czym niezwłocznie zawiadomi kierowników reprezentacji.
§ 16
1. Przystąpienie do udziału w zawodach oznacza, że uczestnik Spartakiady przyjmuje do
wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
3. W sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

