REGULAMIN
ZAWODÓW PŁYWACKICH 2021
I. Organizator zawodów
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8,
64-700 Czarnków
II. Termin i miejsce zawodów
Termin: 28 sierpień 2021 / zapisy godzina 9:45 / start zawodów godzina 10:00
Miejsce: Kompleks Basenowy - OSiR w Czarnkowie, ul. Nowa 8.
III. Cel zawodów
 Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania
czasu wolnego.
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 Propagowanie pływania, jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności
ruchowej dzieci.
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu czarnkowskotrzcianeckiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich
wśród dzieci i młodzieży.
IV. Uczestnicy
Wszyscy chętni, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach
określonych regulaminem zawodów.
V. Dane techniczne niecki głównej
1.Długość:
25m – rocznik 2010 i młodsi
50m – pozostałe kategorie
2.Ilość torów: podczas zawodów korzystać będziemy z 4 torów
3.Podgrzewana woda.
VI. Zgłoszenia zawodników
Zgłoszenia przyjmowane przed zawodami od godziny 9:45 do godziny 10:00 – 28 sierpnia
(sobota) 2021r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę
szkoły bądź miejscowości.
VII. Konkurencje, kategorie wiekowe
W każdej kategorii odbędą się 2 rundy: eliminacyjna i finałowa (w przypadku, kiedy zgłosi się mało
osób, odbywa się jedna runda finałowa).
1. Rocznik 2010 i młodsi (25m)
2. Rocznik 2009-2008 (50m)
3. Rocznik 2007-2006 (50m)
4. Rocznik 2005 i starsi (50m)
5. Kategoria senior 35+ (50m)
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We wszystkich wyżej wymienionych kategoriach klasyfikacja dziewcząt i chłopców prowadzona
będzie osobno.
VIII. Nagrody
Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom,
medal oraz inne upominki.
IX. Program zawodów i sprawy związane z zawodami
godz. 9:45 - zbiórka zawodników i rozgrzewka
godz. 10:00 - rozpoczęcie zawodów
X. Postanowienia końcowe:
Wejście na basen (na czas trwania zawodów) jest bezpłatne.
Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować z wody.
XI. Postanowienia końcowe
− zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne
− ubezpieczeni od N.W. we własnym zakresie
− uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt
− organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu,
− uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad
współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych
oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów,
− nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
organizatora, jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i
osób trzecich,
− nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika
− za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas zawodów UKS „Jedynka” oraz OSiR nie ponosi
odpowiedzialności, zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie,
− uczestnik zawodów przez swój udział potwierdza zapoznanie się treścią regulaminu,
− regulamin zawodów będzie dostępny na stronie internetowej www.jedynka.czarnkow.pl
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
XII. Ochrona Danych Osobowych
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków
2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?
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1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku z udziałem
w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje bądź w której się uczy - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.
3.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Jednocześnie każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego,
do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu,
nazwiska, głosu i danych biograficznych z zawodów w dowolnym formacie i we wszystkich
mediach istniejących obecnie i w przyszłości.
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