Regulamin
zawodów pływackich
PŁYWANIE

1 . Cele:
a. popularyzacja pływania
b. promocja miasta Bielska-Białej
c. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
d. popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu zasady „fair-play”
2 . Organizator:

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miasto Bielsko-Biała
3 . Miejsce:
Bielsko-Biała, Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36.
4 . Termin:
28 sierpnia 2022 / termin rezerwowy 04 września 2022 /
Godzina: 14.30
5 . Kategorie:
Konkurencja: 50m stylem dowolnym:
kat. dziewczęta / chłopcy
10 –13 lat
kat. dziewczęta /chłopcy
14- 16 lat
kat. kobiety / mężczyźni open 17 lat i starsi
kat kobiety /mężczyźni masters 40 lat i starsi
6 . Zapisy:
a. zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail zapisy@bbosir.bielsko.pl oraz w dniu
zawodów jeżeli pozostaną dostępne miejsca
W zgłoszeniu należy podać kategorię, imię i nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy
b. termin zgłoszenia – do 25.08 /czwartek /
lub ostatecznie w dniu zawodów w godz. 13.30 do 14.00
Uwaga: Osoby zapisane przez e-mail muszą potwierdzić udział w zawodach okazując
ważny bilet wstępu oraz podpisując się na imiennej liście w biurze zawodów
(co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, RODO)
c. o przyjęciu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń
7 . Zasady konkurencji:
 Zawody rozgrywane są na basenie odkrytym (50m)
 Konkurencja: 50m stylem dowolnym:
 Start ze słupka lub z wody
 Obowiązuje ręczny pomiar czasu
 Czas mierzony jest poprzez dotknięcie wyznaczonej części ściany basenu
 Obowiązuje strój kąpielowy
 Na konkurencję zgłaszamy się o wyznaczonym czasie
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Pozostałe zasady zgodne z przepisami PZP
8 . Zasady udziału:
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które okażą ważny bilet wstępu na obiekt oraz
podpiszą się na imiennej liście w biurze zawodów .
Osoby niepełnoletnie są dodatkowo zobowiązane do dostarczenia wypełnionego
formularza zgłoszeniowego ze zgodą do udziału w zawodach i czytelnym podpisem
rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik1).
Zawodniczki /zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
9 . Nagrody:
w kat. młodzieżowych i masters miejsca 1-3: medale i dyplomy
w kat. kobiet i mężczyzn open miejsca 1-3: statuetki i dyplomy
w przypadku pozyskania sponsorów nagrody niespodzianki
10.
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych
okoliczności nie określonych tym regulaminem, kradzieży, zagubienia sprzętu
i odzieży. Każdy uczestnik powinien być prywatnie ubezpieczony od NNW.
Zawody mogą być utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video w celach informacyjnopromocyjnych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz udostępniane na jego
stronach internetowych. Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników w ww. celach
Organizator zapewnia obsługę sędziowską
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego regulaminu
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
Uczestnicy zawodów powinni stosować się do przepisów, które zostały ujęte w regulaminie
obiektu pływalni „Start”, na którym odbywają się zawody
warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja w/w regulaminu, poprawnie
wypełniona karta zgłoszenia / w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo pisemna
zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w zawodach /

ORGANIZATOR
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(załącznik 1)

Bielsko-Biała, dn...............

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do zawodów/zajęć sportowych
Oświadczam, że:
a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach/zajęciach sportowych
b) zapoznałam/em się i zapoznałam/em moje dziecko z Regulaminem zawodów/zajęć
sportowych organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w BielskuBiałej z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
c) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
d) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zawodach/zajęciach
sportowych organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
e) nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora zawodów/zajęć sportowych
w razie wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału mojego dziecka
w zajęciach, w szczególności nieszczęśliwego wypadku
f) zostałam/em poinformowana/y, że zajęcia/zawody sportowe organizowane przez BielskoBialski Ośrodek Sportu i Rekreacji będą utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video
a także zamieszczane w celach informacyjno-promocyjnych na stronach
internetowych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz profilach
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i wyrażam/nie wyrażam* zgody na
przetwarzanie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji danych mojego dziecka
w postaci wizerunku.
*niepotrzebne skreślić

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (proszę wypełniać drukowanymi literami)
Nazwa zawodów/ zajęć sportowych ......................................
NAZWISKO I IMIĘ

DATA URODZENIA

NR TELEFONU

DANE OSOBY, KTÓRĄ
NALEŻY POWIADOMIĆ W
RAZIE WYPADKU

DANE KONTAKTOWE DO
OSOBY, KTÓRĄ NALEŻY
POWIADOMIĆ W RAZIE
WYPADKU

……………………………………………………………..
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Szanowni Państwo
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez Dyrektora.
 Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym mozna się skontaktować za pomocą adresu e-mail:
iod@bbosir.bielsko.pl
 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć i zawodów sportowych, w celu
związanym z działalnością informacyjną i promocyjną oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
i obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi danych osobowych.
 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) tj. wyrażenie przez
Państwa zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku, art. 6 ust. 1 lit. b) tj. zapoznanie się
i przyjęcie warunków regulaminu imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora danych osobowych.
 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit
a) RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby Państwa
dziecko mogło wziąć udział w zajęciach/zawodach sportowych.
 Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym organomi podmiotom
publicznym, ewentualnie współorganizatorom zajęć/zawodów sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-Biała ,
obsługującej nas kancelarii prawnej a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne
umowy powierzenia np. firmom informatycznym obsługującym nasze strony internetowe.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do ich usunięcia.
 Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania zajęć/zawodów sportowych
oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.
 Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
 Nie będziemy przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2), jeżeli uznacie Państwo , że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
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