PŁYWALNIA POWIATOWA W RYKACH
UL.

WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A, LOK. 109, 08-500 RYKI
NIP 5060111964, REGON 061514160
81 865 50 50, plywalniarycka@gmail.com

R EG UL A M IN IM PR E ZY
VII POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ORAZ STAROSTY RYCKIEGO
I.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
18 maja 2019 r. /sobota/ godz. 10:00:
a) rejestracja: 900 - 940 – I, II blok startowy,
b) rejestracja: 1130 - III blok startowy,
c) rejestracja: 1200 – IV blok startowy,
d) rejestracja: 1330 – V blok startowy.
Pływalnia Powiatowa w Rykach,
ul. Janiszewska 2, 08-500 Ryki.
(godziny rejestracji orientacyjne, mogą ulec zmianie).

II.

ORGANIZATORZY:
- Pływalnia Powiatowa w Rykach,
- Powiat Rycki.

III.

CEL IMPREZY:
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności
ruchowych dzieci i młodzieży,
- popularyzacja pływania wśród społeczności lokalnej – jako zdrowego i aktywnego
wypoczynku,
- promocja organizatorów imprezy.

IV.

UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą startować zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria: 2011 i młodsi,
- II kategoria: 2010 - 2009,
- III kategoria: 2008 – 2007,
- IV kategoria: 2006 – 2005,
- V kategoria: 2004 – 2003,
- VI kategoria: 2002 i starsi,
- kategoria OPEN– wiek dowolny,
- VII kategoria: 1984 i starsi,
- sztafeta rodzinna: 2 osoby, w tym jedna dorosła (pełnoletnia), druga z rocznika 2007 lub
młodsza.

V.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zawody kierowane są do wszystkich chętnych, bez względu na adres zamieszkania.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach odbywa się:
a) poprzez złożenie w kasie Pływalni Powiatowej w Rykach, przy ul. Janiszewskiej 2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2019 r. wypełnionej karty
zgłoszeniowej wraz z jednym ze stosownych oświadczeń:
- oświadczenia uczestnika o zdolności do udziału w zawodach pływackich,
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zdolności do udziału dziecka w zawodach
pływackich (dla dzieci niepełnoletnich),
b) wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w zawodach w kwocie 10 zł brutto (do dnia 17
maja 2019) lub 15 zł (w dniu zawodów) w kasie pływalni.
3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia uczestnictwa w zawodach poprzez złożenie
formularzy, o których mowa w ust. 2, drogą elektroniczną: mailem na adres:
plywalniarycka@gmail.com, z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie zgłoszenia musi nastąpić
najpóźniej w dniu zawodów poprzez złożenie ww. formularzy w formie papierowej.
W przypadku składania formularza drogą elektroniczną dopuszcza się wniesienie
opłaty przelewem z obowiązkiem dołączenia do zgłoszenia potwierdzenia wpłaty.
Wpłaty dokonywać tytułem: „wpisowe imię i nazwisko”.
4. Nie przyjmujemy nowych zgłoszeń w dniu zawodów.
5. Lista startowa zawodników będzie zamieszczona na stronie www.plywalniarycka.pl w dniu
17 maja 2019 r. /godziny wieczorne/.

VI.

PROGRAM ZAWODÓW:

1. Zawody będą rozgrywane stylami z podziałem na kategorie wiekowe i płeć, zgodnie
z tabelą:
L. p.
Blok
Dystans Styl
Płeć Kategoria
startowy
1
I
25 m
dowolny1
K, M
I
2
25 m
dowolny
K, M
II
II
3
50 m
dowolny
K, M
III
4
25 m
klasyczny
K, M
II
5
50 m
klasyczny
K, M
III
6
25 m
grzbietowy
K, M
II
7
50 m
grzbietowy
K, M
III
sztafeta
8
III
2 x25 m dowolny1
rodzinna
9
50 m
dowolny
K, M
IV, V,VI
IV
10
50 m
klasyczny
K, M
IV, V,VI
11
50 m
grzbietowy
K, M
IV, V,VI
12
V
100 m
dowolny1 / zmienny2
K, M
OPEN
1
13
V
50 m
dowolny
K, M
VII
1
2

każdy ze stylów, możliwa zmiana,
osoby płynące stylem zmiennym będą klasyfikowane oddzielnie.

2. Dekoracje zwycięzców odbywać się będą po rozegraniu bloku startów.
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VII.

PRZEPISY TECHNICZNE:

1. Zawodnicy kategorii I mają prawo startu w jednej konkurencji pływackiej oraz w sztafecie rodzinnej.
2. Pozostali zawodnicy mają prawo startu maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych
i OPEN lub sztafecie rodzinnej.
3. Zawody przeprowadzone są seriami na czas, nie rozgrywamy finałów.
4. Wszystkich uczestników obowiązuje ubiór sportowy do pływania oraz obowiązkowo czepki
– okulary dla chętnych.
5. Podczas zawodów nie obowiązują przepisy FINA, PZP.
VIII. NAGRODY:
1.
2.
3.
4.

IX.

Statuetki dla najlepszej zawodniczki/zawodnika w danej konkurencji i kategorii.
Medale i dyplomy za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii.
Pamiątkowe medale - dla najmłodszych.
Nagrody sponsorów – karnety wstępu na pływalnię /losowanie/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Zawodów
w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach
działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów,
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Kontakt z organizatorem zawodów: plywalniarycka@gmail.com, 81 865 55 55,
81 565 50 50 (administracja pływalni: pn – pt 8:00 – 15:00).
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
VII POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE - 18 maja 2019 r.
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
(DD-MM-RRRR)
Adres zamieszkania
(miejscowość)
Telefon kontaktowy
E-mail
Styl pływacki
(maksymalnie trzy)

dowolny,
OPEN lub

klasyczny,
grzbietowy,
ZMIENNY lub
sztafeta rodzinna

OŚWIADCZENIE
o gotowości do uczestnictwa w zawodach pływackich.
1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zasadami
rozgrywania VII Powiatowych Zawodów Pływackich o Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu oraz Starosty Ryckiego, organizowanych w dniu 18 maja 2019 r.
2. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu aktywności
fizycznej. Jednocześnie zobowiązuję się do używania odpowiedniego stroju kąpielowego,
czepka kąpielowego, ręcznika kąpielowego i klapek.
3. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne,
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas
zawodów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; wyłącznie w celu realizacji
celów promocyjnych zawodów pływackich.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach
promocyjnych i umieszczenie ich na stronach internetowych Organizatorów zawodów.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów.
…………………………………………………………………….
(nazwisko i imię)
………………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………………..
(podpis)
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
VII POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE - 18 maja 2019 r.
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
(DD-MM-RRRR)
Adres zamieszkania
(miejscowość)
Telefon kontaktowy
E-mail
dowolny,
OPEN lub

Styl pływacki
(maksymalnie trzy)

klasyczny,
grzbietowy,
ZMIENNY lub
sztafeta rodzinna

OŚWIADCZENIE
rodzica / opiekuna prawnego* o zdolności dziecka do uczestnictwa
w zawodach pływackich.
1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ej*
podopiecznego/ej*

syna/córki*,

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

ur. ……………………………………………….. uczęszczającego/ej do klasy ………………………………………
w VII Powiatowych Zawodach Pływackich o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu oraz
Starosty Ryckiego, organizowanych w dniu 18 maja 2019 r. Równocześnie oświadczam, że
znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady rozgrywania zawodów.
2. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu aktywności
fizycznej. Jednocześnie zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w odpowiedni strój
kąpielowy, czepek kąpielowy, ręcznik kąpielowy i klapki.
3. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne,
utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas
zawodów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; wyłącznie w celu realizacji
celów promocyjnych zawodów pływackich.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem syna/córki *,
podopiecznego/ej* w materiałach promocyjnych i umieszczenie ich na stronach
internetowych Organizatorów zawodów.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych syna/córki*,
podopiecznego/ej* w zakresie niezbędnym do potrzeb organizacji i przeprowadzenia
zawodów.
…………………………………………………………………….
(nazwisko i imię)
………………………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………………..
(podpis)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Pływalnia Powiatowa w Rykach, pod adresem
ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
możliwy jest pod adresem:
plywalniarycka@gmail.com.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji VII Powiatowych Zawodów Pływackich
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez okres
niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany
w przepisach prawa.
5. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane
osobowe.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w VII Powiatowych
Zawodach Pływackich.
8. Przysługuje Pani/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

