
 

 

Regulamin  
I Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży 

 na Pływalni „Wodne Piaski”  w Legionowie, ul. Piaskowa 1 A 
w dniu 19 maja 2019r. 

 

 

1. Cel zawodów: 
1) popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny 

rozwój zdolności ruchowych; 
2) promocja nowego obiektu sportowego –  Pływalni Miejskiej “Wodne Piaski”                        

w Legionowie na Osiedlu Piaski; 
3) integracja środowiska – wspólna zabawa dzieci i młodzieży. 

 
2. Organizator: KZB Legionowo Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo, 
 współorganizator - Fundacja Hasten 
 

3. Termin i miejsce zawodów:  
1) 19 maja 2019 r., 
2) Pływalnia „Wodne Piaski” –  Osiedle Piaski, ul. Piaskowa 1A, 
3) start : 10.00. 

 

PROGRAM:  
9.15 - rejestracja uczestników 
9.45- wpuszczenie do szatni 
10.00- rozgrzewka dzieci  
10.15- otwarcie zawodów  
10.20- start I serii 
13.00- planowane zakończenie 
 

4. Kategorie Uczestników zawodów: 
Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy chętni w niżej określonych kategoriach 
wiekowych, którzy do 16.05.2019 r. złożyli zgłoszenie uczestnictwa. 
 
kategoria A –  (2014 -  2012) 

1) dziewczęta - 25 m styl dowolny; 
2) chłopcy - 25 m styl dowolny 

kategoria B –  (2011 -  2009) 
1) dziewczęta  - 25 m styl dowolny; 
2) chłopcy - 25 m styl dowolny 

kategoria C – (2008 - 2006) 
1) dziewczęta –  50 m styl dowolny; 50 m stylem grzbietowy 
2) chłopcy – 50 m styl dowolny, 50 m stylem grzbietowy 

kategoria D – (2005-2003) 
1) dziewczęta–  50 m styl dowolny; 50 m stylem grzbietowy 
2) chłopcy – 50 m styl dowolny, 50 m stylem grzbietowy 



 

 

5. Zasady zawodów 
1) zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostanie zawodnik, który 

osiągnie najlepszy czas w danej konkurencji, 
2) zawody przeprowadzone zostaną na podstawie przepisów Polskiego Związku 

Pływackiego z poniższą modyfikacją: 
a) każdy zawodnik określony dystans pokonuje dowolnie przez siebie 

wybranym stylem, 
b) w kategorii A i w kategorii  B dopuszcza się pływanie  

z pomocami np. deska, „makaron”, 
c) podczas pokonywania dystansu zawodnik może zmienić styl, 
d) każdy zawodnik przy nawrocie lub w trakcie pokonywania dystansu może 

zatrzymać się lub stanąć ( dotknąć dna), 
e) dopuszcza się we wszystkich konkurencjach start z wody lub ze słupka, 
f) zakończenie każdego dystansu uznawane jest po dotknięciu ściany dowolną  

częścią ciała, 
g) w przypadku falstartu w konkurencjach indywidualnych – nastąpi powtórka 

biegu, 
h) we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie będzie decydował 

sędzia główny, 
i) pomiaru czasu będzie dokonywał sędzia. Ewentualne wątpliwości przy 

ocenie uzyskanego czasu będzie rozstrzygał organizator. 
 

6. Stan zdrowia 
Każdy zawodnik startujący w zawodach bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia,               
a w przypadku dzieci – rodzice/opiekunowie. 
 

7. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonuje się przez formularz: 
https://forms.gle/sFpWxiSKRAWWfsiV7  do dnia 16.05.2019 r., warunkiem uczestnictwa 
jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wydarzeniu. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.  

 

8. Nagrody 
Nagrody w postaci medali otrzymują 3 osoby najlepsze w danej konkurencji.  
Wyróżnienie w postaci dyplomów otrzymuje 6 najlepszych osób w danej konkurencji. 
Przewidziane są też nagrody rzeczowe. 
 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Uczestnicy w zawodach przyjmują do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest KZB Legionowo Sp. z o.o. z siedzibą 
ul. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo oraz, że ich dane nie będą przekazywane 
innym odbiorcom oraz zostaną przekazane podmiotom niezbędnym do realizacji 



 

 

umowy, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Ponadto Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że 
1) mają prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, 

wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
2) mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

3) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

4) podanie danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce 
zamieszkania jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w zawodach; 

5) zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania; 
6) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marcin Sajdak 

marcin.sajdak@safeguard.com.pl, tel.783 051 197. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik do Regulaminu I Zawodów Pływackich dla dzieci i młodzieży   

na Pływalni „Wodne Piaski”  w Legionowie, ul. Piaskowa 1 A w dniu 19 maja 2019r. 

 
Legionowo, dnia ………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny………..........………………………………………..,  

wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w wydarzeniu: I Zawody 
Pływackie dla dzieci i młodzieży na Pływalni „Wodne Piaski”  w dniu 19.05.2019 r.                    
w godz. 10.00-13.00 na pływalni miejskiej przy ul. Piaskowej 1A w Legionowie. 
Organizatorem zawodów jest KZB Legionowo Sp. z o.o., współorganizatorem Fundacja 
Hasten. 

Potwierdzam także, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach 
na basenie, zapoznałam/em się i przyjmuję do stosowania Regulamin I Zawodów Pływackich 
dla dzieci i młodzieży na Pływalni „Wodne Piaski” oraz wyrażam zgodę na udzielenie mu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem                           
w zawodach, oraz rejestrowanie i publikację wizerunku poprzez umieszczanie filmów i zdjęć 
na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych należących do KZB Legionowo 
Sp. z o.o. 

                                              

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

             (telefon i podpis rodzica/opiekuna) 


