
               

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
II Mikołajkowy Miting Pływacki Swim Tri Rzeszów 05.12.2021 r. 

1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW  

2. TERMIN ZAWODÓW: 05.12.2021 r. – (niedziela)  

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia ROSIR, 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23a  

4. INFORMACJE TECHNICZNE:  

1. Pływalnia 25m  
2. 6 torów  
3. Elektroniczny pomiar czasu  

5. BIURO ZAWODÓW:  
Biuro usytuowane w budynku pływalni (parter) ul. Ks. Jałowego 23a, Rzeszów, będzie czynne w dniu 05 
grudnia 2021 r. od godz. 7.30. 

6. ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 7 lat (rocznik 2014) i starsi.  

2. Uczestnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. 
Podpisane oświadczenie pozostaje u organizatora zawodów. W przypadku niepełnoletnich - wypełnia 
trener , opiekun prawny.  

3. Zawodnicy zgłaszają̨ się̨ indywidualnie. Zgłoszenie musi zawierać: imię̨ i nazwisko zawodnika, pełną 
datę̨ urodzenia (DD/MM/ RRRR), nazwę̨ klubu, dystans, wybrane konkurencje oraz najlepszy czas 
uzyskany w ostatnich 12 miesiącach. W zgłoszeniu muszą znajdować się dane kontaktowe (telefon oraz 
email) osoby przygotowującej zgłoszenie.  

7. TERMIN ZGŁOSZEŃ:  
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty startowej należy przesyłać w formie elektronicznej na 
adres szkolenia@swimtri.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019. Po opublikowaniu w 
Internecie listy zgłoszonych zawodników nie będą̨ dokonywane zmiany z wyjątkiem oczywistych błędów lub 
skreśleń. Ewentualne reklamacje mogą̨ dotyczyć jedynie zgłoszonego czasu i muszą być zgłoszone w ciągu 3 
dni od opublikowania listy startowej.  

8. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE:  

2013-2014  
25 m st. grzbietowym  
25 m st. dowolnym  

2011-2012  
25 m st. grzbietowym  
25 m st. klasycznym  
25 m st. dowolnym 

2009 - 2010  
50 m st. grzbietowym  
50 m st. motylkowym 
50 m st. klasycznym 
50 m st. dowolnym  

mailto:szkolenia@swimtri.pl


2007 - 2008  
50 m st. grzbietowym  
50 m st. motylkowym 
50 m st. klasycznym 
50 m st. dowolnym  

2005 - 2006  
50 m st. grzbietowym  
50 m st. motylkowym 
50 m st. klasycznym 
50 m st. dowolnym  

2007 i młodsi  
100 m st. Dowolnym 

2005 - 2006  
200 m st. Dowolnym   

2014 - 2005 Sztafeta Open dzieci,  
(2 chłopców + 2 dziewczynki): 4 x 50 m dowolny  

MASTERS  

KAT 17 - 39 lat  
50 m st. grzbietowym  
50 m st. dowolnym  
50 m st. klasycznym  
50 m st. motylkowym  

KAT 40 +  
50 m st. grzbietowym  
50 m st. dowolnym  
50 m st. klasycznym  
50 m st. motylkowym  

Open Masters  
100 m st. grzbietowym  
100 m st. dowolnym  
100 m st. klasycznym  
100 m st. motylkowym  

200 m st. dowolnym 

Szczegółowy plan godzinowy zostanie podany najpóźniej do dnia 3.12.2021 r.  

9. PRZEPISY TECHNICZNE:  
1. Zawody zostaną̨ przeprowadzone na pływalni 25 m o liczbie torów 6, pomiar czasu elektroniczny  
2. Podczas zawodów obowiązywać będą̨ przepisy FINA i PZP.  
3. Zawody rozegrane zostaną̨ seriami na czas od serii najwolniejszej.  
4. Rozstawienie zostanie dokonane na podstawie zgłoszonych czasów.  
5. Uczestnicy młodsi mają prawo do 3, zawodnicy MASTERS mają prawo do 2 startów 50 m oraz 1 

startu 100 m lub 200 m.  

10. NAGRODY:  

Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej konkurencji indywidualnej i sztafecie otrzyma 
medale i dyplomy.  

11. ZASADY FINANSOWANIA:  

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.  
2. Koszty uczestnictwa pokrywają̨ uczestnicy.  



Opłata startowa wynosi:  
20 zł dzieci i młodzież  
50 zł – zawodnicy MASTERS  

OPŁATA STARTOWA:  
płatna przelewem na rachunek bankowy: 15 1140 2004 0000 3402 7735 6556 najpóźniej do dnia 30.11.2021 r.   

ODBIORCA: Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW TYTUŁEM: Zawody Pływackie Imię̨ i 
Nazwisko zawodnika lub nazwa klubu i nazwiska zawodników.  

12. WYTYCZNE SANITARNE:  
• Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i 

nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania 
dystansu społecznego stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w 
zgromadzeniach.    

• Zawodnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie jak i po 
zawodach. 

• Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu zawodów.  
• Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do 

dezynfekcji. 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają̨ ochronie jako dane osobowe w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej 
RODO).  

2. Administratorem danych osobowych na poszczególnych zawodach jest organizator: Stowarzyszenie 
Sportowe SWIM TRI RZESZÓW, ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału 
w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem 
Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie 
roszczeń́, realizacja obowiązków podatkowych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż̇ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).  

5. Dane osobowe mogą̨ być́ ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy 
realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, 
pomiarów wyników, druku itp.).  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują̨ Uczestnikowi następujące prawa:  
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator 

informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora 
imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar 
wyników lub wydanie nagrody; prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
• prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;  
• prawo skargi do organu nadzorczego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym 
czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji 
interesu Administratora.  

8. Uczestnik wyraża zgodę̨ na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz 
wyraża zgodę̨ na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku 
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. 
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których 
mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę̨ na 
przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę̨, kompozycję, łączenie z innymi 
obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają̨ zgodę̨ na utrwalanie 
jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyrażają̨ zgodę̨ na nieodpłatne korzystanie 
przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, 
promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie 
wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 



prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają̨ 
zgodę̨ na przetwarzanie wizerunku zawodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę̨, kompozycję, 
łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów 
opisanych wyżej.  


