
         ZAWODY PŁYWACKIE NA DELFINKU- 6.03.2022 , godz. 11:00 

                                                     REGULAMIN 

 

I. Organizator zawodów 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - organizator 

- Klub Sportowy WANKAN z Legnicy- współorganizator 

II. Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się w dniu 6.03.2022 r. godz.11.00 r. na basenie Delfinek w Legnicy  

ul. Polarna 1 

III. Cel zawodów: 

1. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży  

2. Popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny 

  rozwój zdolności ruchowych człowieka 

3. Promowanie zdrowego stylu życia wraz z rozwojem zainteresowań pływackich 

IV. Uczestnictwo: 

1. Do zawodów dopuszczone będą dzieci posiadające oświadczenie podpisane przez rodzica lub 

przedstawiciela ustawowego o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

pływackich,  będące jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w ww. rywalizacji. 

2. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych, którzy podczas weryfikacji okażą 

legitymację szkolną, 

3. Uczestnikami zawodów mogą być jedynie osoby będące w stanie samodzielnie przepłynąć 

25 m (8, 9 lat) i 50 m (10,11,12-13,14-15 lat). 

4. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. 

5. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca. 

6. Zawodnik ma prawo startu w maksymalnie dwóch konkurencjach (wybranych stylach). 

7. Kategorie wiekowe: 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat. 

8. Zawodnicy niepełnosprawni bez względu na wiek startują w konkurencji 25 m st. dowolnym. 

9.  Obowiązuje limit 30 zawodników w jednej kategorii.  

10. Dopuszczalny jest start z wody. 

11. Uczestnicy i opiekunowie stosują się do przepisów regulaminu basenu 

12. Udział w zawodach jest nieodpłatny 

 

 

 



V. Kategorie  – oddzielnie dziewczęta i chłopcy: 

 

 

• N* - niepełnosprawni 

VI. Nagrody:  

1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii w poszczególnych stylach za miejsca I-III 

otrzymają medale (nie dotyczy uczestników niepełnosprawnych). 

2. Zawodnicy niepełnosprawni będą klasyfikowani osobno. 

3. Wszyscy zawodnicy niepełnosprawni otrzymają dyplomy.  

4. Dla wszystkich uczestników napoje i owoce. 

 

VII. Zgłoszenia do zawodów: 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza (załącznik 1 i 2)  i przesłanie 

go na adres  zawody.dozp@gmail.com do 4 marca do godz. 16.00. 

2. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów, na basenie 

Delfinek, w godz. 9.00 – 10.00 

3. Każdy uczestnik dostarcza zgodę rodzica /opiekuna na udział w zawodach (załącznik nr 1) 

4. Dzieci biorą udział w zawodach tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.  

 

 

Niedziela 6 marca 2022 r. – godz. 11.00 

Dziewczęta   Chłopcy   

1   25 m st. dowolnym 8, 9 lat  i N* 2   25 m st. dowolnym 8, 9 lat  i N* 

3   50 m st. dowolnym 10, 11,kat. łączona- 12-

13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

4   50 m st. dowolnym 10, 11, kat. łączona- 12-

13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

5   25 m st. grzbietowy 8, 9 lat   6   25 m st. grzbietowy 8, 9 lat   

7   50 m st. grzbietowy 10, 11, kat. łączona- 

12-13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

8   50 m st.  grzbietowy 10, 11, kat. łączona-

12-13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

Dekoracja 25 m st. Dowolnym i 25 m st. grzbietowym. 

9   50 m st. motylkowy 10, 11, kat. łączona- 

12-13 lat, kat łączona- 14-15 lat 

10 50 m st. motylkowy 10, 11, kat. łączona- 

12- 13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

Dekoracja 50 m st. Dowolnym i 50 m st. grzbietowym. 

11 50 m st. klasyczny 10, 11, kat. łączona- 12-

13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

12 50 m st. klasyczny 10, 11, kat. łączona- 12-

13 lat, kat. łączona- 14-15 lat 

Dekoracja 50 m st. motylkowym i 50 m st. klasycznym. 
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VIII. Program imprezy  

9.00 –10.30 - weryfikacja zawodników 

10.50 – odprawa zawodników 

11.00 – rozpoczęcie zawodów 

 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Opiekę medyczną - dyżur pełnić będzie ratownik medyczny przez cały czas trwania imprezy 

w obiekcie. 

2. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Nad przebiegiem zawodów czuwa sędzia główny. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 

 

                                                                                                              Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PRZEZ RODZICÓW 

 
 

Zgłaszam udział mojego dziecka ……………………………………………………………… 

                  (imię i nazwisko dziecka) 

 

……………………………………….. w Zawodach Pływackich na Delfinku, 

              (adres zamieszkania) 

 

które odbędą się 6.03.2022 r. na pływalni krytej „Delfinek” w Legnicy, ul. Polarna 1. 

 

Data  ur.…….………...         Klasa…...            Nr tel. do rodzica…………… 

 

 

Rodzice, opiekunowie prawni oświadczają jednocześnie, że u dziecka nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych, a stan zdrowia dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach. Oświadczam, że 

zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu zawodów pływackich na Delfinku i w pełni je akceptuję.  

 

    

        ……………………………. 

         (Podpis rodzica/opiekuna) 

          

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL):  

 □  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu;  

 □  wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział   

w zawodach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 

880),: 

□  wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Legnicy wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 

społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Legnicy lub wykonanych na jego zlecenie każdego rodzaju materiałach informacyjnych 

rozpowszechnianych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy w związku z organizacją Imprezy lub 

dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną. 

……………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna ) 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Zgłoszenie zawodnika do konkurencji 

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

Nazwisko i imię: ………………………………………………. 

 

Data urodzenia: ……………………………………………….. 

 

Dziecko niepełnosprawne TAK NIE (zakreślić kółkiem) 

 

Konkurencja 1 ………………………………………… 

 

Konkurencja 2 ………………………………………… 

 

 

Załącznik 1 i 2 prosimy przesłać na adres:  

zawody.dozp@gmail.com 

do dnia 4 marca 2022 r. do godziny 16.00 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicy, ul. Najświętszej Marii 

Panny  7, 59-220 Legnica,  

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako 

„Uczestnik”).  

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, 

będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Legnicy,  

 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mariusz Kwaśnik,  

kontakt do IOD: iod@osir.legnica.eu  

3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, 

przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w 

celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

 4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych  

i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 

przekazywanych danych;  

5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa  

w Imprezie;  

9) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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