
REGULAMIN ZAWODÓW Miss i Mister FitPool Body 02.08.2014r. 

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów Miss i Mister FitPool Body (zwanych dalej „Zawodami”) jest Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Wołowie oraz Wołowski Ośrodek Kultury. 

2. Zawody skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Wołów i mają na celu promocję zdrowego, 

aktywnego stylu życia poprzez prezentację naturalnej, zadbanej sylwetki ciała. 

3. Zawody FitPool Body odbędą się dnia 02.08.2014r. (Sobota) o godz. 18:00 na obiekcie Basenu 

Miejskiego w Wołowie przy ul. Panieńskiej 4.  

4. Oceny Zawodników dokona Jury powołane przez Organizatora. 

5. Udział w Zawodach jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz ukończony 16. rok 

życia. Niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach jest dokonanie zapisu u Organizatora. 

2. Zapisy na Zawody odbywają się: 

a) Drogą mailową na adres: patrycja.gibek@wok-wolow.pl od dnia 28.07.2014r. (poniedziałek) do 

dnia 01.08.2014r. (piątek) do godz. 12:00  

b) Osobiście, bezpośrednio u Organizatora w dniu Zawodów 02.08.2014r. w godz. 18:00 – 18:30. 

3. Warunkiem dokonania zapisu na Zawody jest wypełnienie podstawowego formularza osobowego wraz 

z Oświadczeniem (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnego u Organizatora 

w dniu Zawodów) a także złożenie odręcznego podpisu na formularzu bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Zawodów. 

4. W dniu Zawodów, w godz. 18:00 – 18:30 Uczestnicy zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się u 

Organizatora wraz z dokumentem tożsamości celem weryfikacji autentyczności danych i złożenia 

podpisu na Formularzu a także pobrania numeru startowego. 

 

PRZEBIEG ZAWODÓW i NAGRODA GŁÓWNA 

1. Zawodnicy, którzy dokonali zapisu na Zawody i pobrali numer startowy będą prezentować sylwetkę w 

jednej z dwóch kategorii: Kobiet oraz Mężczyzn. 

2. Zawodnicy prezentują sylwetkę zgodnie z instruktażem Prowadzącego, udzielonego bezpośrednio 

podczas zawodów, w stroju kąpielowym i bez obuwia. W przypadku kobiet obowiązuje strój 

dwuczęściowy, mężczyźni mogą zaprezentować się w spodenkach kąpielowych lub slipach 

kąpielowych, bez koszulki. 

3. Na podstawie oceny i punktacji dokonanej przez Jury spośród Zawodników wyłonieni zostaną czterej 

zwycięzcy, po dwoje z każdej kategorii: 

a) Kategoria kobiet: 

- I. miejsce i tytuł Miss FitPool Body 

- II. miejsce i tytuł V-ce Miss FitPool Body 

b) Kategoria mężczyzn: 

- I. miejsce i tytuł Mister FitPool Body 

- II. miejsce i tytuł V-ce Mister FitPool Body 

4. Nagrodą Główną za zajęcie I. miejsca w obu kategoriach jest profesjonalna, indywidualna sesja 

zdjęciowa na obiekcie Basenu Miejskiego w Wołowie. Czas realizacji sesji zdjęciowej Zwycięzcy 

ustalają bezpośrednio z Organizatorem po zakończeniu Zawodów. 

5. Sponsorem Nagrody Głównej jest Tomasz Kosak Fotografia. 

6. Wszyscy laureaci (I. i II. miejsca w obu kategoriach) otrzymają od Organizatora pamiątkowe 

wyróżnienia rzeczowe. 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zawody Miss i Mister FitPool Body 02.08.2014r. 

 

1. Imię i Nazwisko 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Data urodzenia [dd/mm/rrrr] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Wzrost [cm]     4. Waga [kg] 

 

………………………………………………………..  …………………………………………………………………… 

 

 

5. Telefon kontaktowy (do wiadomości tylko dla Organizatora)………………………………………………………...... 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Zawodów i akceptuję jego warunki.  

 

Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby promocji i relacji z Zawodów                        

w mediach publicznych, m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora i Sponsora 

Nagrody Głównej, portalach informacyjnych Gminy Wołów i lokalnej prasie. 

 

W przypadku zajęcia I. bądź II. miejsca w Zawodach, wyrażam zgodę na publikację podstawowych 

danych osobowych [pkt. 1., 2., 3., 4. Formularza Zgłoszeniowego] w w.w. mediach, z możliwością 

zastrzeżenia wybranych informacji. 

 

 

 

      ……………………………………………………………………………….. 
Czytelny, odręczny  podpis Zawodnika* 

 

 

 

* Formularz zgłoszeniowy wysłany drogą elektroniczną należy podpisać w dniu Zawodów u Organizatora. 


