
     

  

Regulamin Mikołajkowych Zawodów Pływackich 

  

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne i uczestnictwo w Mikołajkowych Zawodach 

Pływackich. 

 

1. Organizator zawodów:  

Zawody organizuje Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS i WOPR Zduńska Wola.  

2. Informacje ogólne: 

• każdy z niepełnoletnich uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich 

musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna, 

• uczestników zawodów zgłasza rodzic,  opiekun, trener, dorośli zgłaszają się sami, 

• zgodę należy dostarczyć do Centrum Zduńska Woda, ul. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej 

Woli osobiście lub droga mailową: marketing@zdunskawoda.pl  

• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma 

przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach oraz z zapoznaniem 

się z regulaminem zawodów, 

• zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach dokonuje się do 30.11.2021 roku 

osobiście: ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20, 98-220 Zduńska Wola 

lub mailowo: marketing@zdunskawoda.pl  

• zgłoszenie  powinno  zawierać  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia  oraz  kategorię 

w której uczestnik startuje - karta zgłoszenia udziału w zawodach stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu, zgłoszenia do pobrania na www.zdunskawoda.pl , zakładka 

aktualności, 

• uczestnicy nieletni muszą posiadać dorosłego opiekuna podczas całych zawodów.  

3. Termin i miejsce zawodów:   

• Miejsce – Centrum Zduńska Woda, ul. Kobusiewicza 20, 98-220 Zduńska Wola   

• Termin – 5.12.2021 (niedziela) godz. 10.00-14.30  

4. Uczestnicy : 

• Uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych  

• Uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych 

• Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

• Dorośli 

• Seniorzy – 60+ 

5. Cel imprezy  

• doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych 

oraz seniorów, 
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• propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu, 

• skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną 

oraz na współzawodnictwo i aktywnie spędzany czas w gronie rodzinnym, 

• propagowanie idei ratownictwa wodnego,  

6. Konkurencje:  

I. Kategoria indywidualna: 

1. Szkoły podstawowe: 

- klasy 1-4 – dziewczęta – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny 

- klasy 5-8 – dziewczęta – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny 

- klasy 1-4 – chłopcy – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny 

- klasy 5-8 – dziewczęta – 25 metrów – styl dowolny i klasyczny 

2. Szkoły ponadpodstawowe: 

- dziewczęta – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny 

- chłopcy – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny 

3. Open: 

- kobiety – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny 

- mężczyźni – 50 metrów – styl dowolny i klasyczny 

4. 60+: 

- kobiety – 50 metrów – styl dowolny 

- mężczyźni – 50 metrów – styl dowolny 

II. Pokoleniowa sztafeta rodzinna: 

Dziecko – rodzic – dziadek – 3 x 25 metrów – styl dowolny  

7. Kolejność  rozgrywania  konkurencji:  

• wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców.  

• w przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.       

• zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń 

lub ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – 

np. płetwy, łapki,  

• na teren pływalni wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.  

8. Nagrody: 

• każdy nagrodzony w poszczególnej kategorii otrzymuje medal (odpowiednio złoty, 

srebrny, brązowy) oraz nagrodę w postaci biletów wstępu na basen (odpowiednio 

3 wejścia na basen 2 h, 2 wejścia na basen 2 h, 1 wejście na basen 1 h). 



9. Program: 

• 10.00-12.00 – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

• 12.15-13.30 – kategoria open i 60+   

• 13.30 – 14.15 - sztafeta rodzinna 

• 14.20 – 14.30 – zakończenie zawodów 

10. Postanowienia końcowe:  

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione 

na terenie pływalni, 

• po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany 

dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp,  

• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  

regulaminu,  

• na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem korzystania z basenów Centrum 

Sportu i Rekreacji RELAKS, 

• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów, 

• kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów,  

• podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni 

zawodnicy,  

• organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

• organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodów 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 

5 grudnia 2021 roku, godzina 10.00 – 14.30 – Zduńska Woda                                       

  

Imię :……………………………………………………………… 

Nazwisko:…………………………………………………………………  

Data urodzenia (DD-MM-RRRR):……………………………………………  

Telefon kontaktowy  :…………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie zawodnika biorącego udział w zawodach 

  

Zgadzam  się  z  warunkami  uczestnictwa  w  wyścigu  określonymi  w  regulaminie  

i  zgłaszam  swoje uczestnictwo  w  zawodach.   

Swoim  podpisem  zapewniam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  ze  wszystkimi 

warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy 

zgodnie z prawdą oraz kompletnie.   

 

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  należy  przestrzegać  zarządzeń  służb  porządkowych  

oraz warunków regulaminu.  

 

Organizator  (CRS RELAKS i WOPR Zduńska Wola),  wszystkie  osoby  z  nim 

współpracujące,  a  także  osoby  związane  z  przeprowadzeniem  i  organizacją  

zawodów  nie  ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe 

lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie  lub  po  zawodach.   

 

Uczestnicy  startują  na  własną  odpowiedzialność.  Uczestnicy  ponoszą  osobistą 

odpowiedzialność  za  wszystkie  działania  lub  zaniechania  skutkujące  naruszeniami  

dóbr  lub  praw  innych osób.   

Przez  akceptację  niniejszej  deklaracji  uczestnicy  zrzekają  się  prawa  dochodzenia  

prawnego  lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku 

lub szkody związanej z zawodami.  

  

 

 

 

               .......................                                     ...............................................  

  data        czytelny podpis 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Zawodów 

 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.  

 

Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w zawodach 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

........................................................................ ur........................  w  zawodach  

pływackich.  Oświadczam,  że  stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo 

w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, 

że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

  

  

 

 

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

          data                                         czytelny podpis rodzica lub opiekuna  

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Zawodów 

 

 

 

...................., dnia ....................  

  

Zgoda na  wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka 

  

Ja, niżej podpisany ................................................................, wyrażam zgodę 

na utrwalanie i wykorzystanie przez Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS  z siedzibą 

w Zduńskiej Woli przy ulicy prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20, wizerunku mojego 

i mojego dziecka ...................................................... w postaci zdjęć lub filmu 

przedstawiających  wizerunek mój i mojego dziecka w trakcie trwania Mikołajkowych 

Zawodów Pływackich. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka wyłącznie w celach 

promocyjnych oraz dydaktycznych związanych z prowadzoną przez Centrum 

działalnością. 

 

Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostępnienie wizerunku na stronie 

internetowej www.zdunskawoda.pl, w social mediach na profilach administrowanych 

przez CSR RELAKS. 

 

 

 

....................................................... 

                                                                                       podpis rodzica/opiekuna 

 



 
Załącznik nr 4 do Regulaminu Zawodów 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 

przez MPWiK 

Na   podstawie   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   

(ogólnego   rozporządzenia   o   ochronie   danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 

(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

zawodów jest Miejskie   Przedsiębiorstwo   Wodociągów   i   Kanalizacji   

w   Zduńskiej   Woli   Spółka   z   o.   o. z   siedzibą   w   Zduńskiej   Woli,   

ul. Królewska   15   (dalej:   MPWiK),   kontakt   mailowy: 

sekretariat@mpwikzdw.com.pl lub telefoniczny: 43 8233197; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt 

z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: 

inspektor@mpwikzdw.com.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji Mikołajkowych Zawodów 

Pływackich w podległym MPWiK Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO); 

4) odbiorcą danych osobowych może być podmiot uprawniony do otrzymania danych 

na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi kontakt jest niezbędny 

w sprawach realizacji   umowy   podmiot   dostarczający   nam   obsługi   

informatycznej   na   podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania 

danych;  

5) administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

6) dane będą przechowywane przez okres realizacji zawodów; 

7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także żądania   przenoszenia   danych,   które   realizowane   

będą   na   zasadach   określonych w rozdziale III RODO; 

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych 

w art. 21 RODO; 

9) w   trakcie   przetwarzania   danych   osobowych   nie   dochodzi   do   wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa 

w art.22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której 

dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie; 

10) jeśli   osoba,   której   dane   dotyczą,   stwierdzi,   że   przetwarzanie   jej   danych   

osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 

którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; 

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 

zawodów; bez ich podania nie jest możliwe rozegranie i wykonanie zawodów. 

  



Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawodów 

 

Zduńska Woda 

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20 

98-220 Zduńska Wola 

      Miejscowość………………, data…………… 

 

 

ANKIETA INFORMACYJNA 

Imię i nazwisko Uczestnika:…………………………………………………………………… 

Nr telefonu do kontaktu, mail: ………………………………………………………………… 

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywałeś/dziecko/podopieczny/ 

któryś z domowników za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? 

O      Tak 

O       Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O      Tak 

O       Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą, która przebywała w 

rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie: 

www.gis.gov.pl)  

O      Tak 

O       Nie 

Czy Ty/dziecko/podopieczny/któryś z domowników jest objęty obecnie 

kwarantanną? (nadzór epidemiologiczny) 

O      Tak 

O       Nie 

Czy obecnie występują u Ciebie lub któregoś z domowników objawy 

infekcji(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne 

nietypowe?) 

O      Tak 

O       Nie 

Czy obecnie lub podczas ostatnich 14 dni występują/występowały w/w 

objawy u któregoś z domowników? 

O      Tak 

O       Nie 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O      Tak 

O       Nie 

Czy występują u Ciebie objawy? O      Gorączka 

pow.38 st. C? 

O       Kaszel? 

O       Uczucie 

duszności 

(trudności w 

nabieraniu 

powietrza)? 

*Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez zakreślenie odpowiedniego kółeczka 

 

    …………………………………………………………………… 

           Data i czytelny podpis Uczestnika/opiekuna 

http://www.gis.gov.pl/

