
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

MIKOŁAJKOWE  ZAWODY PŁYWACKIE 
 
 
 
 
 

I. Organizatorzy: 
UKS Aqua Team Mikołów  
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
 

II. Dane kontaktowe: 
Kierownik zawodów: 
Jakub Jakóbczak 
tel. 518 150 284 
at.swimcup@gmail.com 
 
Obsługa informatyczna: 
Jacek Czarnecki 
tel. 511 226 685 
zawody.jczarnecki@gmail.com 

 

III. Termin i miejsce zawodów: 
 

- 10.12.2022 r. sobota – godz. 8.00 – 14.00 

-  Kryta pływalnia Aqua Plant w Mikołowie,  ul. Konstytucji 3 Maja 22 
     
IV. Warunki uczestnictwa 
 

- Prawo startu w zawodach mają dzieci w wieku 13 lat i młodsi. W przypadku wolnych miejsc 
Organizator dopuszcza możliwość udziału starszych zawodników poza konkurencją. 
- Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą 

posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań 

do udziału w zawodach pływackich 

- Uczestnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 

- Zawodnicy z roczników 2012 i starsi mają prawo startować w konkurencji specjalnej – 100 

m stylem zmiennym, która nie jest wliczana do powyższego limitu 

- Liczba uczestników w każdym bloku wynosi 100 – decyduje kolejność zgłoszeń 

- Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu 

 

 
V. Program zawodów: 

BLOK I 
 

8.00 – 8.40 – rozgrzewka zawodników startujących w I bloku 
8.45 – odprawa techniczna 
8.50 – oficjalne otwarcie zawodów 
9.00 – rozpoczęcie I bloku 
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Kategoria  I II 

Roczniki 2015 i młodsi 2014 – 2013 

4x25 dowolnym X 

25 motylkowym X X 

25 grzbietowym X X 

25 klasycznym X X 

25 dowolnym X X 

Wszystkie konkurencje indywidualne będą klasyfikowane z podziałem na chłopców i 
dziewczęta. 
Sztafeta 4x25 dowolnym: dowolna kombinacja roczników i płci 

 
BLOK II 

 
ok 10.30 – 11.20 Rozgrzewka zawodników startujących w II bloku (po zakończeniu I bloku) 
11.20 – odprawa techniczna 
11.30 – rozpoczęcie II bloku 
 

Kategoria III IV 

Roczniki 2012 – 2011 2010 - 2009 

4x50 zmiennym X 

100 zmiennym X X 

50 dowolnym X X 

50 motylkowym X X 

50 grzbietowym X X 

50 klasycznym X X 

200 dowolnym X X 

Wszystkie konkurencje indywidualne będą klasyfikowane z podziałem na chłopców i 
dziewczęta. 
Sztafeta 4x50 zmiennym: dowolna kombinacja roczników i płci 
 
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Ostateczny program 

zawodów zostanie podany najpóźniej w dniu 8.12.2022 na FB organizatorów: 

https://www.facebook.com/uks.aquateam.mikolow 

https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekSportuiRekreacjiwMikolowie 

 

VI. Zgłoszenia do zawodów 
 
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do zawodów: 4.12.2022 r. 
Przez zgłoszenie do zawodów rozumie się: przesłanie pliku .lxf lub wypełnienie formularza w 
kasie pływalni oraz uiszczenie opłaty startowej. UWAGA: uczestnicy/szkółki/kluby, których 
wpłaty nie zostaną zaksięgowane na koncie organizatora do dnia 5.12.2022 r., zostaną 
automatycznie wykreśleni z list startowych! Wykreślenia zawodników bez ponoszenia opłaty 
startowej można dokonywać do dnia 4.12.2022 r. Do zgłoszenia należy podać dane 
kontaktowe: nr telefonu lub adres email. 
 

https://www.facebook.com/uks.aquateam.mikolow
https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekSportuiRekreacjiwMikolowie


Formy zgłoszenia: 
 
1) Zgłoszenia dla szkółek oraz klubów przez program Entry Editor. Zaproszenie będzie 
dostępne na stronie livetiming.pl. Zgłoszenia z programu Entry Editor w formacie .lxf należy 
przesłać na adres at.swimcup@gmail.com do 4.12.2022 r. 
- darmowy program Entry Editor można pobrać ze strony: http://lozp.com.pl/programy.php 
- instrukcja obsługi programu Entry Editor: 
https://www.youtube.com/watch?v=mTMjYjMwjm0&ab_channel=JacekCzarnecki  
 
2) Zgłoszenia indywidualne można przesyłać jak wyżej, lub zapisać uczestnika w kasie 
pływalni, na specjalnie przygotowanym formularzu do 4.12.2022 r. 
 
 
VII. Koszty uczestnictwa 
 
Opłata startowa za zawodnika i zespół sztafetowy wynosi 30 zł, płatna przelewem na konto 
organizatora do dnia 4.12.2022 r. 
 
Dane do FV prosimy przesyłać na adres e-mail: at.swimcup@gmail.com do dnia 4.12.2022 r. 
 
Dane do przelewu: 
Odbiorca:   UKS Aqua Team Mikołów, ul. Strzechy 40, 43-190 Mikołów 
Nr konta:   09 8436 0003 0000 0026 8274 0001 (MBS) 
Termin płatności:  4.12.2022 r. 
Tytuł:    Zawody Mikołajkowe; nazwa klubu/dane zawodnika; liczba opłaconych 
zawodników i sztafet 

 
 

VIII. Nagrody: 
 

- Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek 

- Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach uczestnicy otrzymają dyplomy i 
statuetki/nagrody rzeczowe 

 
IX. Informacje techniczne 
 

- Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. Szczegółowy zakres egzekwowanych 

przepisów zostanie ustalony na odprawie technicznej. 

- Długość pływalni 25 metrów, liczba torów – 6, temperatura  wody  270C., 

półautomatyczny pomiar czasu 

- Rozstawienie zawodników nastąpi na podstawie czasów zgłoszeń.  

- Ze względu na formułę zawodów, wyniki NIE BĘDĄ przesłane na Swimrankings 

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas 

- Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronie livetiming.pl  

- Ze względu na ograniczoną pojemność pływalni, prosimy aby przy niecce znajdowali się 

jedynie zawodnicy i trenerzy/opiekunowie 
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X. Postanowienia końcowe: 
 
- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 
obowiązujących na terenie obiektu 
- Uczestnicy muszą być pod opieką trenera/opiekuna w czasie trwania zawodów 
- Za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz zwrot pasków do szafek odpowiada 
trener/opiekun 
- Za posiadanie ważnych badań lekarskich/oświadczenia i stosownego ubezpieczenia 
odpowiada osoba zgłaszająca uczestnika do zawodów 
- Zawodnicy oraz trenerzy/opiekunowie, którzy zachowują się w sposób niewłaściwy zostaną 
zdyskwalifikowani przez organizatora i nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji ogólnej 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych                                            
i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów lub odwołania zawodów 
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu                               
z Organizatorem   
 
- Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun) biorący udział w imprezie 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów w 
celach związanych z udziałem w zawodach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, 
jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.                           
- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 
- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą 
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych Organizatorów i Partnerów.  
- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest UKS Aqua Team Mikołów z 
siedzibą przy ul. Strzechy 40, 43 - 190 Mikołów.  
- Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
- Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie 
przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 
- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: aquateam.mikolow@gmail.com 
 
 



Mikołajkowe Zawody Pływackie 

10 grudzień 2022, Mikołów 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika (czytelnymi, drukowanymi literami), rok urodzenia 

*konkurencje tylko dla roczników 2012 i starsi 

Zawodnicy mogą startować w 2 konkurencjach indywidualnych. Dodatkowo zawodnicy z roczników 2012 i 

starsi mogą startować w konkurencji specjalnej – 100 zmiennym. 

W rubryce należy wpisać orientacyjny czas zgłoszenia, lub wpisać NT (no time) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Komunikatu Organizacyjnego i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

……………………………………………. 

Podpis osoby zgłaszającej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 zmienny* 25/50 dowolny 25/50 grzbietowy 25/50 klasyczny 25/50 motylkowy 200 dowolny* 
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100 zmienny* 25/50 dowolny 25/50 grzbietowy 25/50 klasyczny 25/50 motylkowy 200 dowolny* 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


