KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA LESKA W
PŁYWANIU

1. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Aquarius Lesko, Gmina Lesko, Basen Aquarius Lesko
2. Termin zawodów: 23.10.2021
Godz.9.00 – rozgrzewka , godz.10.00 – rozpoczęcie zawodów
3. Miejsce:
Basen Aquarius Lesko , ul. Bieszczadzka 7 , 38-600 Lesko
4. Dane techniczne pływalni:
•
basen sportowy 25m, 6 torów.
•
pomiar czasu elektroniczny.
5. Uczestnictwo:
w zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy w kategoriach:
I - 2011 i młodsi, II – 2010, III – 2009-2008, IV -2007
- zawodnicy z kat. I mogą startować w dystansach 50m oraz 100m stylem dowolnym i sztafecie
- każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych oraz dodatkowo w sztafecie.
- każdy zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie.
- każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie
klubowe NNW
Zgłoszenia:
• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie przez zawodnika statutu AKTYWNY w
SEL.
• Zgłoszenia zawodników za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
Administratora SEL. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest
posiadanie przez niego statutu AKTYWNY
• Termin zgłoszeń 19.10.2021 , wycofania można dokonywać e-mailowo tomasz.bachorz@op.pl
do dnia 21.10.2021 godz 20:00. Po tym terminie zostaną opublikowane listy startowe na
stronie www.livetiming.pl.

6. Przepisy techniczne:
- zawody będą przeprowadzone seriami na czas.
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
7. Program zawodów:
9.00- Rozgrzewka
10.00 –Rozpoczęcie zawodów
Nr konkurencji
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16
17/18
19/20
21/22

Dystans
50m
50m
50m
50m
100m
100m
100m
100m
200m
4×50m
4×50m

Styl
grzbietowym
dowolnym
klasycznym
motylkowym
grzbietowym
dowolnym
Zmiennym
motylkowym
dowolnym
dowolnym
dowolnym

Kategoria
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
II, III,IV
II, III,IV
II, III,IV
II, III,IV
OPEN
I,II
III, IV

K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M
K/M

-start sztafetowy odbędzie się w 2 kategoriach (I i II) i (III i IV) osobno Kobiety i Mężczyźni
-każdy klub może wystawić maksymalnie 3 sztafety w danej kategorii
8. Nagrody:
- za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych i sztafetach - dyplomy i medale (dekoracje
odbędą się w czasie trwania wyścigów).
- dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w podanych kategoriach wiekowych za sumę trzech
najlepszych wyników wg punktacji wielobojowej - statuetki i dyplomy (w przypadku równej ilości
punktów decyduje najlepszy wynik).
dla sztafet statuetki i dyplomy
w miare możliwości i pozyskaniu sponsorów losowanie nagród dla uczestników zawodów
9. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne pokrywa organizator.
- koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy.
- opłata startowa wynosi 30 zł od każdego zgłoszonego zawodnika .
- opłata za komunikat 20 zł.
- wpłaty należy dokonać na konto:
Uczniowskiego Klubu Aquarius Lesko, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko
nr rachunku bankowego :86 1240 2340 1111 0010 6003 0767 do dnia 22.10.2021 w
tytule (Nazwa klubu oraz ilośc opłaconych startów) (kluby chcące otrzymać Rachunek proszone są o
informację najpóźniej do 22.10.2021) na adres uksaquarius@gmail.com, lub sms pod numer
664 743 905

10. Wyżywienie:
Bar „NATI” – obiekt mieszczący się na terenie basenu Aquarius ,Dania obiadowe na zamówienie
telefoniczne kontakt: 515 269 608
Halo Obiad – obiad na dowóz zamówienia telefoniczne -534 162 978
Kluby dokonują zamówienia we własnym zakresie!
11. Postanowienia końcowe:
- organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską.
- w sprawach nieokreślonych komunikatem i stosownymi przepisami decyduje organizator.
- w sprawie dodatkowych informacji zapytania kierować do;
-podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
- do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie spełniają wymogów formalnych.
- trenerzy lub kierownicy ekip muszą posiadać w trakcie zawodów licencje i aktualne badania lekarskie
zawodników oraz ubezpieczenie klubowe.
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów i Sędzia Główny.
Naczelnik Zawodów : PIOTR ROSZNIOWSKI BURY tel. 664 743 905
Zu uwagi na dynamiczną sytuację związaną z COVID 19 , organizator zastrzega sobie możliwość
ograniczenia liczby uczestników , oraz w przypadku zaistniałej siły wyzszej niezależnej od
organizatora wyzanczenia NOWEGO TERMINU ZAWODÓW

12. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Aquarius z siedzibą w Lesku,
przy ul. Bieszczadzkiej 7, NIP:688 -130-00-81 tel. 513 034 184 e-mail uksaquarius@gmail.com
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny
dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: „ I Międzynarodowe Mistrzostwa Leska w
Pływaniu”, 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 2016r. 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., RODO), 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: „II
Międzynarodowe Mistrzostwa Leska w Pływaniu”.
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. Udział w zawodach „I Międzynarodowe Mistrzostwa Leska w Pływaniu” obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której trenuje - w każdy
sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą wyniki zawodów. 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.

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy
Aquarius Lesko, Miasto i
Gmina Lesko,
Basen Aquarius

Partnerzy / Sponsorzy zawodów

