
FESTYN - Cieszanowice 2022  
Ratownictwo wodne bez tajemnic. Spróbuj sam  ̶festyn dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego.  

Data realizacji - Sobota 13.08.2022 r. 

Miejsce realizacji - Zbiornik Wodny Cieszanowice, rejon plaży "Pod Dębem" 

 
 

Udział w PIKNIKU, dla 300 osób które jako pierwsze zapiszą się do udziału w nim,  jest 

bezpłatny, a wszystkie jego atrakcje finansowane są z Budżetu Obywatelskiego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego, na realizację którego Rejonowe 

WOPR w Piotrkowie Trybunalskim wygrało konkurs. 

Wykonanie zadania wydatnie wspiera POWIAT PIOTRKOWSKI. 

 

 

OPIS KONKURENCJI 

Konkurencje przeprowadzane będą równolegle do siebie na przygotowanych do ich 

przeprowadzenia 8-śmiu tematycznych stanowiskach. 

1. Rzut rzutką ratunkową w torze na minimalną odległość, ustaloną dla każdej kategorii 

startujących. Uczestnik ma prawo do wykonania trzech rzutów. Po każdym nieskutecznym 

rzucie (poza wyznaczony tor lub nieosiągnięciu jego minimalnej długości) startujący 

sholowywuje rzutkę tak aby móc wykonać kolejny rzut. Po pierwszym skutecznym rzucie (w 

torze i o długości większej od minimalnej) i przyholowaniu rzutki do rąk "ratownika" 

odnotowywany jest czas wykonania próby, który decydować będzie o zajętym miejscu. Trzy 

nieskuteczne rzuty nie są brane pod uwagę przy ustalaniu końcowej klasyfikacji startujących. 

2. Pływanie i manewrowanie wiosłową łodzią ratowniczą typu "Jacek" na wyznaczonym torze - 

na czas. 

3. Symulacja wejścia do akcji ratowniczej - bieg uczestnika po torze ustawionym na piaszczystej 

plaży i pokonanie biegnąc odcinka płytkiej wody - bieg z bojką SP. Konkurencja wykonywana 

na czas. 

4. Symulacja akcji ratowniczej z użyciem liny ratowniczej rozwiniętej z zasobnika linowego. 

Akcja wykonywana jest na czas i polega na dopłynięciu z liną ratowniczą wpiętą na szelkach w 

uczestnika  do manekina umieszczonego w kole w odległości 25 od brzegu. Decyduje czas 

dopłynięcia do manekina. Po wykonaniu próby uczestnik jest sholowywany do brzegu przez 

obsługę konkurencji, a czas tego sholowywania nie liczony jest do czasu wykonania próby. 

5. Symulacja akcji ratowniczej z użyciem kajaka turystycznego - dopłynięcie do boi umieszczonej 

ok. 25 m od brzegu, wyhamowanie i dotknięcie dziobem kajaka boi (symulacja kontaktu z 

osobą zagrożoną), powrót do brzegu wiosłując do tyłu (z rufą kajaka skierowana do brzegu). 

6. Pokonywanie na czas slalomu z użyciem kajaka ratowniczego. 

7. Symulacja akcji ratowniczej z użyciem deski ratowniczej. Akcja wykonywana jest na czas i 

polega na pokonaniu z użyciem ramion leżąc na desce dystansu około 15 m, dotknięciu 

dłońmi zakotwiczonej boi (symulującej poszkodowanego) i powrocie na linię startu/mety.  

8. Prowadzenie nieprzerwanie przez 2 minuty pośredniego masażu serca z wykorzystaniem 

fantomu osoby dorosłej. 

W tej konkurencji nie będzie prowadzone współzawodnictwo a o jej zaliczeniu 

(uprawniającym do otrzymania przewidzianych w innych konkurencjach gratyfikacji) 

decydować będzie poprawność wykonania masażu i nieprzerwane jego prowadzenie przez 2 



minuty, oceniane przez wykwalifikowaną  osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tej 

konkurencji. 

PRZEBIEG i  REGULAMIN FESTYNU 

1. Zapisy do udziału w Festynie odbywać się będą w sekretariacie Festynu, od godz. 9.30, w dniu i 

miejscu jego realizacji tj. 13.08.2022 r. - Zbiornik Wodny Cieszanowice, rejon plaży "Pod Dębem" 

i trwać będą przez czas trwania Festynu, z zastrzeżeniem zamknięcia list uczestnictwa z chwilą 

zapisu 300 osób, dla której to liczby realizacja Festynu jest przewidziana. 

2. Zapisanie się do udziału w Festynie wymagało będzie okazaniem się dokumentem (ze zdjęciem) 

umożliwiającym  identyfikację danej osoby oraz złożenia podpisu na "Liście uczestników Festynu". 

Tożsamość dzieci potwierdzają ich opiekunowie. 

3. Złożenie podpisu na liście uczestników oznacza wyrażenie woli, zgodnie z treścią poniżej 

zamieszczonych Oświadczeń i ma moc równoważną jakby podpis składany był na wydrukach tych 

Oświadczeń. 

4. Treść Oświadczenia dotycząca osób pełnoletnich i małoletnich, o których mowa niżej, mających 

prawo samodzielnego zgłaszania sie do udziału w Festynie: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przeprowadzania Festynu i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. Biorę w nim dobrowolny udział  na własną odpowiedzialność. 

Oświadczam równocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 

niezbędnych do przeprowadzenia Festynu, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Treść Oświadczenia w odniesieniu do zapisywanych dzieci: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przeprowadzania Festynu i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. Biorę w nim dobrowolny udział  na własną odpowiedzialność. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział (odpowiednio) mojego syna/córki wpisanych na listę 

uczestników Festynu, na udział w nim, w tym w pływaniach z wykorzystywaniem sprzętu 

motorowodnego i oświadczam, że w czasie trwania Festynu dziecko będzie pozostawało pod stałą 

moją opieką i kontrolą i biorę pełną odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo.  

Oświadczam równocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 

moich i moich dzieci w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festynu, zgodnie z art. 6 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Osoby pełnoletnie tj. te które ukończyły 18 lat podpisują się na liście uczestników we 

własnym imieniu. 

7. Na liście uczestników, w imieniu dzieci tj. osób które nie ukończyły  13 lat podpisują się ich 

opiekunowie prawni. 

8. Na liście uczestników, w imieniu osób małoletnich tj. osób które ukończyły 13 lat lecz nie są 

pełnoletnie - nie ukończyły 18 lat - mogą podpisać się ich opiekunowie prawni lub one same 

we własnym imieniu (art. 15 Kodeksu Cywilnego). 

9. W związku z wymogami zawartymi w pkt. 3 do 8, osoby małoletnie samodzielnie zapisujące 

się do udziału w Festynie muszą wylegitymować się dokumentem na podstawie którego 

możliwe będzie stwierdzenie ich wieku.   



10. Dzieci które nie ukończyły 13 lat, biorą udział w Festynie pod nadzorem opiekunów 

prawnych. 

11.  Z chwilą zapisu do udziału w Festynie jego uczestnik otrzyma pakiet cateringowy i talon na 

kiełbaskę (grillowanie rozpocznie się o godz. 16.00). 

12. Przy zapisie do udziału w Festynie, na torebkę, w której pakiet cateringowy będzie wydawany, 

będzie wpisywane imię i nazwisko osoby zapisanej do udziału w Festynie. Torebka po jej 

okazaniu, upoważniać będzie do startu w poszczególnych konkurencjach przewidzianych 

program Festynu. Spełniać wiec będzie funkcję, swego rodzaju, "Karty Startowej".  

13. Na torebce, obsługa każdej z przeprowadzanych konkurencji  odnotowywać będzie fakt 

wystartowania w niej danej osoby. 

14. Dodatkowo torebka z naniesionym imieniem i nazwiskiem osoby zapisanej do udziału w 

Festynie, stanowić będzie jeden z elementów upoważniających do skorzystania z atrakcji jaką 

będzie pływanie z wykorzystaniem sprzętu motorowodnego. 

Drugim wymaganym elementem, który wraz z okazaniem oznakowanej torebki uprawniać 

będzie do skorzystania z pływania z wykorzystaniem sprzętu motorowodnego, będzie 

konieczność wykazania się potwierdzeniem startu w minimum 3 konkurencjach, który to fakt 

potwierdzać będą wpisy na torebce dokonywane po odbyciu startu w danej konkurencji przez 

przeprowadzających je. 

15. W przypadku korzystania  z pływania z wykorzystaniem sprzętu motorowodnego przez dzieci 

wraz z opiekunem prawnym, obie osoby muszą okazać się imiennie oznakowanymi torebkami 

"cateringowymi" oraz  nadal (w sumie łącznie na dwóch torebkach) minimum trzema 

potwierdzeniami  startu w trzech konkurencjach. 

16. Korzystanie z atrakcji jaką jest pneumatyczny wodny tor przeszkód nie wymaga zapisu do 

udziału w Festynie. Jest to atrakcja ogólnodostępna z zastrzeżeniem przestrzegania 

osobnego regulaminu obowiązującego przy korzystaniu z niej. 

17. W konkurencjach, w których z uwagi na warunki fizyczne dzieci nie mogą wystartować 

indywidualnie, dopuszcza się strat z osobą dorosłą której dziecko tylko towarzyszy ( dotyczy 

to konkurencji pływania i manewrowania wiosłową łodzią ratowniczą typu "Jacek" oraz 

symulacji akcji ratowniczej z użyciem kajaka turystycznego). 

18. W przypadku, o którym mowa wyżej w pkt. 17, dziecku też zaliczany jest jego udział, jako start w 

danej konkurencji i odnotowywany na jego torebce cateringowej (co w konsekwencji uprawniać 

będzie zarówno do korzystania z pływań z użyciem sprzętu motorowodnego i otrzymania 

imiennego talonu biorącego udział w losowaniu nagrody głównej - zgodnie z uregulowaniami 

zawartymi w dalszej części Regulaminu).  

19. Każdy z uczestników ma prawo tylko do jednokrotnego startu w danej konkurencji. 

20.  Startujący w poszczególnych konkurencjach będą nagradzani drobnymi upominkami (smycze na 

klucze, magnesy do tablic magnetycznych, długopisy lub odblaskowe opaski samozaciskowe, 

breloczki czy nalepki z logo WOPR), jednak z zastrzeżeniem: 

− że drobne upominki przysługują tylko w odniesieniu do startu w pierwszych czterech startach 

w kolejnych konkurencjach, 

− i jednocześnie; przyznawane będą do czasu wyczerpania, ilości tych upominków, 

pozostających w dyspozycji organizatora. 

Start w poszczególnych konkurencjach, będzie odnotowywany, przez prowadzących 

konkurencję, na torebce cateringowej.  



21.  Na podstawie wpisów na torebce cateringowej, uczestnik Festynu po zgłoszeniu się do 

sekretariatu Festynu, będzie otrzymywał imienne talony, które po wrzuceniu do urny, 

uprawniały będą do wzięcia udziału w losowaniu jednej z trzech cennych nagród głównych, 

którymi będą hulajnogi elektryczne. 

22. Za potwierdzone trzy starty uczestnik otrzyma 1 talon. Za potwierdzonych 6 startów dwa talony 

a za 8 potwierdzonych startów 3 imienne talony uprawniające do wzięcia udziału w losowaniu 

nagrody głównej.  

23.  Prawdopodobieństwo wylosowania jednej z nagród głównych wzrasta wraz z ilością imiennych 

talonów wrzuconych do urny potwierdzających start w poszczególnych konkurencjach. 

Maksymalnie 1 osoba może wrzucić do urny 3 takie talony, jednak jeśli ktoś wylosuje jedną z 

nagród głównych a w wyniku losowania ponownie będzie wylosowany nie ma już oczywiście 

prawa do kolejnej nagrody głównej, a losowanie kontynuuje się aż wylosowana zostanie osoba, 

która jeszcze tej nagrody nie wylosowała. 

24. W przypadku gdy wylosowana osoba po trzykrotnym, imiennym wywołaniu dokonywanym w 

odstępach minimum 30 sek., nie zgłosi sie po odbiór nagrody głównej, jej prawo do tej nagrody 

przepada i dokonywane jest losowanie kolejnej osoby, która po wylosowaniu będzie miała 

prawo do jej otrzymania. 

Komentarz: 

1. Nie mamy danych aby w przypadku niezgłoszenia się osoby wylosowanej szukać jej.   

2. Uregulowanie to powinno zmotywować uczestników do aktywnego uczestnictwa w czasie 

trwania całego Festynu oraz w ceremonii zakończenia. 

25. W przypadku o którym mowa w pkt. 24 , nadal obowiązują zasady określone w pkt. 23. 

26. Aby otrzymać wylosowaną nagrodę główną, osoba która ją wylosowała musi okazać się 

dokumentem (ze zdjęciem) umożliwiającym  identyfikację danej osoby. Tożsamość dzieci 

potwierdzają ich opiekunowie  

27. W przypadku kontrowersji z ustaleniem tożsamości wylosowanej osoby, organizator zastrzega 

sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody głównej. 

28.  Losowanie nagród głównych odbędzie się po godz. 17.30 podczas ceremonii zakończenia 

Festynu.   

29. Na ceremonii zakończenia Festynu zostaną wręczone też dyplomy najlepszym w poszczególnych 

konkurencjach z podziałem na płeć i wiek.  

30. Ustala się następujące 3 grupy wiekowe: dzieci do lat 12 (urodzeni do 2010 r. włącznie) , 

młodzież w wieku 13 do 18 lat (urodzeni w latach od 2004 do 2009 r. włącznie)   oraz osoby w 

wieku 19 lat i starsze (urodzeni w 2003 roku i wcześniej).  

31.  O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. 

32. Każdy z uczestników Festynu będzie objęty ubezpieczeniem NNW. 

33.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz dotyczących jego interpretacji 

decyduje organizator. 

 

Zatwierdzam: 

Prezes Rejonowego WOPR 

w Piotrkowie Trybunalskim 

Leszek Ciechanowski 

Piotrków Trybunalski, 21 lipca 2022 r. 


