Propozice

plavecká show 2016
Datum konání:
Místo:
Parkování:

5. října 2016
Aquapark Kohoutovice v Brně
Přilehlé parkoviště

Důležité informace
Zástupce vysílající organizace zodpovídá za:
bezpečnost dětí mimo areál Aquaparku
organizaci pohybu dětí mimo areál Aquaparku
uložení věcí dětí v šatnách
pohyb a bezpečnost nesoutěžících dětí v areálu
organizaci pobytu dětí v bazénu při přerušení a po ukončení soutěží
V letošním roce bude na závěr vyhlášen vítězný dětský domov (školské zařízení) na základě
součtu bodů zástupců školských zařízení získaných v jednotlivých disciplínách:
1. místo – 10 bodů
2. místo – 7 bodů
3. místo – 5 bodů
4. místo – 3 body
5. místo – 2 body
6. místo – 1 bod
š
 atny a sprchy – při prezentaci obdrží zástupce vysílající organizace klíče
od šatních skříněk a další podstatné informace
občerstvení – drobné občerstvení bude zajištěno pořadateli
konzumace jídla – konzumace je povolena pouze ve vyhrazených prostorech v 1. patře areálu
zdravotní služba – během celého soutěžního dne bude přítomen zdravotník
v případě ukončení soutěží před limitem bude dětem umožněno volné koupání v bazénu pouze
s dohledem zástupce vysílající organizace

Doporučení
vhodná obuv pro pohyb kolem bazénu
poučení dětí o bezpečnosti a pohybu v areálu Aquaparku

Časový harmonogram
8:30–9:00 – Prezentace
po příjezdu potvrdí zástupce vysílající organizace startovní listinu
štafety na lehátkách se zúčastní 4 děti z jedné organizace bez ohledu na věk
vědomostní soutěže se zúčastní celý tým zastupující jednotlivé organizace
dodatečná prezentace pouze v případě neočekáváné události
9:30 – Začátek soutěží
Dívky do 10 let, 25 m volný způsob
Chlapci do 10 let, volný způsob
Dívky 11–13 let, 25 m volný způsob
Chlapci 11–13 let, 25 m volný způsob
Dívky 14–16 let, 50 m volný způsob
Chlapci 14–16 let, 50 m volný způsob
Dívky 17 let a starší, 50 m volný způsob
Chlapci 17 let a starší, 50 m volný způsob
Po ukončení soutěží do 12:00 pauza na jídlo, odpočinek.
12:00
12:30
13:00–13:30
13:30–14:30
14:30

Štafeta 4× 25 m na lehátkách
Vědomostní soutěž
Slavnostní vyhlášení výsledků
Volné plavání v bazénu
Ukončení akce

Těšíme se na Vás!
Kontakt na pořadatele:
Manažer komunikace Mgr. Daniel Kusý, Dětský domov Dagmar – tel. 541 212 627, info@dddagmar.cz
Provozní asistentka Dana Svátková, Vlaštovky Brno – tel. 732 133 122, svatkova@vlastovky.com

Akce je pořádána za finanční podpory:

Děkujeme:

Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
a pod záštitou primátora Statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

