Regulamin Zawodów „103
długości z okazji Dnia
Niepodległości”
§1 Przepisy Wstępne
1.
2.

Organizatorem zawodów pływackich „103 długości z okazji Dnia Niepodległości” jest
CRWiS „Strzelec”
Miejscem zawodów Pływalnia CRWiS „Strzelec” ul. Opolska 46 47-100 Strzelce Opolskie

3.

Zawody pływackie „103 długości z okazji Dnia Niepodległości”” odbywać się będą
w terminie 11.11.2021 w godzinach 14-17

4.

5.

6.

Celem zawodów jest:
a) podnoszenie
sprawności
ogólnej
uczestników
oraz
wspomagania
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
b) popularyzacja dyscyplin pływackich.
c) upamiętnienie obchodów dnia 11 listopada
W zawodach udział mogą wziąć osoby powyżej 13 roku życia. Zapisy na zawody
przyjmowane będą telefonicznie od dnia 2.11.2021 do 09.11.2021 r. w Kasie CRWiS
obowiązuje limit uczestników do 36 osób.
Zawody organizowane będą bez kategorii.

§2 Zasady zawodów
1.
2.

6.

Zawody przeprowadzane są wg. zasad ustalonych przez organizatorów.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaznajomienie się z regulaminem zawodów oraz
wypełnienie karty zgłoszeń znajdującej się w kasie CRWiS „Strzelec”.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Zawody polegają na przepłynięciu jak największej liczby długości basenów, maksymalnie
103 w jak najkrótszym czasie. Limit czasowy przewidziany przez organizatora wynosi 50
minut. W czasie zawodów dopuszcza się robienie przerw przez uczestników oraz
uzupełnianie płynów.
Zawodnicy zgłoszeni do rywalizacji zostaną podzielnie na 6 osobowe zespoły. Każdy
zespół będzie wchodził na przypisaną wcześniej godzinę na pływalnie. Każdy zawodnik
będzie startował na przydzielonym torze. Obowiązuje 5 minutowa rozgrzewka. Po
rozgrzewce sędzia główny zaprasza zawodników do zajęcia miejsca na platformie
startowej (słupku) po czym sygnalizuje start rywalizacji gwizdkiem. Zawodnicy kończą
pływanie po pokonaniu wyznaczonego dystansu lub po przekroczeniu limitu czasowego
wyznaczonego przez organizatora zawodów. Sędzia spisuje przepłyniętą odległość .
Grupa opuszcza teren krytej pływalni.
Nad przebiegiem rywalizacji będzie czuwał sędzia.

7.
8.
9.

Nad bezpieczeństwem zawodów czuwają ratownicy pełniący dyżur.
Podczas trwania zawodów uczestników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna.
Widownia oraz hol pływalni dla osób niebiorących w zawodach pozostaną otwarte w

3.
4.

5.

reżimie sanitarnym.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 19 w dniu zawodów na stronie
na Facebookowej stronie CRWiS „Strzelec”
Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone korespondencyjnie.

§3 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca:
• I miejsce – dyplom + voucher decathlon
• II miejsce – dyplom + voucher decathlon
• III miejsce – dyplom + voucher decathlon

§4 Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność
1. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, zarówno
zdrowotną (zawodnik przystępując do zawodów jest świadom, iż stan jego zdrowia winien
umożliwiać mu branie udziału w zawodach, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do brania
udziału w zawodach), jak i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w zawodach
właściwą odzież oraz niezbędny osprzęt).
2. Każdy z zawodników biorący udział w zawodach jest zobligowany we własnym zakresie i na koszt
własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej
(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie zawodów, zachowania
ostrożności itp.).
3. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki
do wzięcia udziału w zawodach pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada
podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa.

§5 Przepisy końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad bez podania przyczyny.
3. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
4. Organizator NIE ubezpiecza uczestników zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.
6. Każdy uczestnik, oprócz przestrzegania regulaminu zawodów, zobowiązany jest do
przestrzegania regulaminu obiektu, na którym będą odbywały się zawody.
7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania norm sanitarnych obowiązujących
w obiekcie CRWIS. Jest to m.in . noszenie masek poza strefą mokrą i szatnią basenową,
dezynfekcja rąk przy wejściu na basen itp.

§6 Ochrona danych osobowych
1.

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników zawodów „103
długości z okazji Dnia Niepodległości” przetwarzane
będą
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym
dalej RODO), w celu:
1.1. przeprowadzenia imprezy pn. „103 długości z okazji Dnia Niepodległości”
1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,
1.3. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
1.4. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
Administratorem danych jest Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec", Ul.
Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie (dalej również jako Administrator lub CRWiS).
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email
basen@crwis.strzelceopolskie.pl, telefonicznie pod numerem 77 4109410, 77 4632571,
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3.
4.

Dane przechowywane będą do czasu prowadzenia zawodów pływackich przez CRWIS
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do
jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje

5.

niedopuszczeniem

do

udziału

w

zawodach

„103

długości

z

okazji

Dnia

Niepodległości”.
6.

Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do

7.

wzięcia udziału w imprezie pn. „103 długości z okazji Dnia Niepodległości”. Nie
podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.
Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie wizerunku przez CRWIS „Strzelec” przy

Ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce

Opolskie, e-mail: basen@crwis.strzelceopolskie.pl obejmujące utrwalanie, obróbkę,
powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów
informacyjnych i promocyjnych imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. W
przypadku braku akceptacji przetwarzania danych wizerunkowych należy zgłosić to
Administratorowi danych osobowych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ZAWODÓW
„103 długości z okazji Dnia Niepodległości”
1. Dane osobowe/ kontaktowe:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy……..……………………………………………………….……………………

2. Przyjęcie warunków regulaminu
Oświadczam, iż akceptuję postanowienia regulaminu zawodów „103 długości z okazji Dnia
Niepodległości Biorąc udział w turnieju wyrażam zgodę na postanowienia zawarte w
regulaminie ZAWODÓW „103 długości z okazji Dnia Niepodległości” oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie moich danych i wizerunku do celów promocyjnych turnieju przez organizatora.

W Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych.

Podpis zawodnika:

….…………………….

