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REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH 

GRAND PRIX GDAŃSKA W PŁYWANIU - edycja 2022
Gdańsk, piątek – 18.11.2022 r.

 
I.GŁÓWNY ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk
 

II.PARTNERZY ZAWODÓW / WSPÓŁPRGANIZATORZY:
 Urząd Miasta Gdańska

 Gdański Ośrodek Sportu
 

III.MIEJSCE ZAWODÓW
Pływalnia GOS Gdańsk Chełm, ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk

 
IV.CEL ZAWODÓW

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży,
Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny 

rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 
Integracja społeczności pływackiej;

 
V.DANE TECHNICZNE PŁYWALNI

Pływalnia 25 m, 6 torów, elektroniczny pomiar czasu;
 

VI.UCZESTNICTWO W ZAWODACH
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZP. 

Zawody będą rozgrywane w  kategoriach wiekowych: 2014 i młodsi, 2013, 2012
oraz 2011. Zawodnicy w ramach opłaty startowej mogą startować dwukrotnie.

 
VII.NAGRODY

Medale  za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej;
Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji

wielobojowej za 3 najlepsze wyniki po dwóch rundach (oddzielnie dla każdej
kategorii wiekowej), w przypadku identycznej ilości pkt. decyduje najlepszy wynik;

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród;
 
 
 

 



VIII.ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia do zawodów przez system SEL. 

Data zamknięcia zgłoszeń to środa, 16.11.2022, godzina 8:45.  
Zawodnicy z kategorii „2013, 2014 i młodsi” mogą być zgłoszeni przez plik lxf., 

jednak ich wyniki nie będą ujęte w rankingach europejskich (swimrankings.net). 
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń przy

dużej liczbie zgłoszonych zawodników – limit zawodników 300 osób.
 

IX.PROGRAM ZAWODÓW 
 II RUNDA – 18.11.2022

8:30 – 9:15 : ROZGRZEWKA 
9:20 : UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW 

 
21.     50 m stylem motylkowym dziewcząt  2011 – 2012
22.     50 m stylem grzbietowym chłopców 2011 – 2014 i młodsi
23.     100 m stylem grzbietowym dziewcząt 2011 – 2012 
24.     100 m stylem klasycznym chłopców 2011 – 2012 
25.     50 m stylem klasycznym dziewcząt 2011 – 2014 i młodsi
26.     50 m stylem dowolnym chłopców 2011 – 2014 i młodsi
27.     100 m stylem dowolnym dziewcząt2011 – 2014 i młodsi 
28.     100 m stylem zmiennym chłopców 2011 – 2012
29.     50 m stylem dowolnym dziewcząt 2013 - 2014 i młodsi

 
X. ZASADY FINANSOWANIA

Opłata startowa – 40 zł od zgłoszonego zawodnika w każdej rundzie (2 starty) 
OPŁATA STARTOWA PŁATNA PRZELEWEM NA KONTO MKP GDAŃSK

Przelew powinien być wykonany najpóźniej 16.11.2021 r.
BS Pruszcz Gdański, nr konta: 90 8335 0003 0800 0107 2000 0010

·DANE DO FAKTURY prosimy wysyłać na e-mail: mkp.gdansk@gmail.com 
 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podstawą dopuszczenia do startu jest status „AKTYWNY” w systemie lub 

w przypadku zawodników kategorii „2014, 2013 i młodsi” aktualne badania
lekarskie;

·W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP;
·W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny 

w porozumieniu naczelnikiem zawodów
Naczelnikiem zawodów jest Jarosław Błażek (tel. 785-331-511)

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi;
Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

mailto:mkp.gdansk@gmail.com


 
Biuro zawodów będzie czynne W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW

W zawodach może wystartować max 300  zawodników – decyduje kolejność!
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w

materiałach fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych
Młodzieżowego Klubu Pływackiego Gdańsk oraz podmiotów współpracujących

Dla ekip złożonych z co najmniej 40 zawodników opłata startowa zostaje 
obniżona o 20 % i wynosi 32 zł od zgłoszonego zawodnika  – warunkiem jest

terminowa wpłata opłaty startowej!
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Klub Pływacki w Gdańsku (zwany dalej
MKP) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lawendowe Wzgórze 7a/30 (e-mail: mkp.gdansk@gmail.com)

prowadząca działalność zgodnie ze statutem; 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów 

pływackich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
3. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku 

i tym samym upoważniam MKP do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych 
i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, 

w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach
wewnętrznych MKP w związku z realizacją celów statutowych MKP

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa; 
5. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych 
oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: Oświadczenie SEL 

o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku), którego dokonano na podstawie zgody
 przed jej cofnięciem; prawny opiekun zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że
przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

6. Ponieważ udział w zawodach wymaga gromadzenia i przechowywania danych 
niezbędnych do ich prawidłowego udokumentowania i przeprowadzenia, to zgłoszenie swojego

udziału w GRAND PRIX GDAŃSKA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, których administratorem jest MKP na ww. zasadach.

 
.


