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OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY

"SPEŁNIAJ PŁYWACKIE MARZENIA"
REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
16 PAŹDZIERNIK 2021
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PODSTAWOWE INFORMACJE
I. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
- UKS Fregata Kolbuszowa,
- Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM.
II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Kryta Pływalnia "Fregata" w Kolbuszowej.
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- Sobota 16.10.2021r.
Godz. 08:30 - Rozgrzewka,
Godz. 09:30 - Zawody,
- Kryta Pływalnia FREGATA Kolbuszowa,
ul. Jana Pawła II 10
IV. PRZEPISY TECHNICZNE:
- Pływalnia o długości 25 m, 6 torów,
- Temperatura wody 27 stopni,
- Pomiar czasu automatyczny,
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V. UCZESTNICTWO:
- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z
roczników od 2006 do 2009,
- Zawodnicy klasyfikowani są w swoich
kategoriach wiekowych 2006, 2007, 2008 oraz
2009 ( Nie przewiduje się łączenia kategorii),
- Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie
konkurencji,
- Każdy klub może wystawić dowolną ilość
zawodników,
- Zawody przeprowadzone będą seriami na czas,
rozstawienie wg czasów podanych w zgłoszeniu,
od serii najsłabszej,
- Każdy zawodnik startujący w zawodach musi
posiadać ważne badania lekarskie, za które
odpowiedzialni są trenerzy zawodników,
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ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
VI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną
– Administratora SEL do dnia 13.10.2021r. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia
zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL.
Komunikat i zaproszenie w formie elektronicznej do pobrania na stronie www.livetiming.pl.
Lista zgłoszonych zawodników zostanie zamieszczona na w/w stronie w dniu 14.10.2021r.
Lista startowa zostanie zamieszczona na w/w stronie w dniu 15.10.2021r.
- Kontakt: Tomasz Bachórz tel. 693 971 777, e-mail: tomasz.bachorz@op.pl,
Bartosz Pietryka 604 620 876
VII. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- Koszty przejazdu pokrywają kluby,
- Opłata startowa 50 zł od zawodnika,
- Opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł,
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PROGRAM ZAWODÓW
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
- 08:30 - Rozgrzewka
- 09:30 - Rozpoczęcie Konkurencji
Dziewczyny

Chłopcy

1. 200 M ZMIENNYM
3. 100 M DOWOLNYM
5. 200 M MOTYLKOWYM
7. 100 M KLASYCZNYM
9. 200 M GRZBIETOWYM
11. 100 M MOTYLKOWYM
13. 200 M KLASYCZNYM
15. 100 M GRZBIETOWYM
17. 200 M DOWOLNYM
19. 100 M ZMIENNYM

2. 200 M ZMIENNYM
4. 100 M DOWOLNYM
6. 200 M MOTYLKOWYM
8. 100 M KLASYCZNYM
10. 200 M GRZBIETOWYM
12. 100 M MOTYLKOWYM
14. 200 M KLASYCZNYM
16. 100 M GRZBIETOWYM
18. 200 M DOWOLNYM
20. 100 M ZMIENNYM
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NAGRODY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
IX. NAGRODY:
- Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma medale i dyplomy
- Najlepszy zawodnik i zawodniczka według punktacji FINA w każdej kategorii wiekowej otrzyma
statuetki oraz nagrody rzeczowe,
- Decydują 2 najlepsze wyniki według punktacji FINA,
- Każdy zawodnik otrzyma pakiet od organizatora,
- Przewidywane są dodatkowe nagrody dla zwycięzców serii premiowanych (losowych)
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów oraz sędzia główny
- Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA I PZP
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach
fotograficznych i video z zawodów w celach promocyjnych UKS Fregata Kolbuszowa, Stowarzyszenia
Sportowego PROSWIM oraz podmiotów współpracujących.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest UKS FREGATA Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 10, 36-100
Kolbuszowa oraz Stowarzyszenie Sportowe PROSWIM, ul. Lubelska 22, 36-050 Sokołów Małopolski,
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny
dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: „Spełniaj Pływackie Marzenia” aż do
wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i
sponsorom imprez sportowych, przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami,
wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych
osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy
(akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1
pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda
osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach: „Spełniaj
Pływackie Marzenia”.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora. Zawodach pływackich obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której trenuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą
urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów pływackich.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach.

