
1 

 

                                           
 

REGULAMIN 

ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 

KNURÓW, 15 marca 2023 r. 

(dalej też jako Regulamin) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Knurów odbywających się dniu                 

15 marca 2023 r. w Knurowie (dalej też jako: Zawody) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                    

w Knurowie (dalej też jako: Organizator). 

2. Celem Zawodów jest: 

1) popularyzacja sportu i rekreacji w Knurowie, w tym w szczególności pływania wśród uczniów szkół 

podstawowych z terenu Miasta Knurowa, 

2) promocja aktywnego wypoczynku i zasad uczciwej sportowej rywalizacji (zasad fair play), 

3) wyłonienie najlepszych zawodników spośród uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta 

Knurowa. 

3. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 15 marca 2023 r. na Pływalni Krytej aQuaRelax                                                

w Knurowie, ulica Szpitalna 23 (dalej też jako: Miejsce Zawodów lub Pływalnia). 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Zawodów mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta Knurowa (dalej też 

jako Uczniowie lub Zawodnicy). 

2. Szkoły biorące udział w zawodach zobligowane są do poniesienia opłaty 50 zł zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. Placówki posiadające 

umowę wynajmu Pływalni Krytej ,,aQuaRelax” uczestniczą w zawodach w ramach tejże umowy. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest przedłożenie Organizatorowi przez przedstawiciela szkoły 

listy zgłoszeniowej Zawodników reprezentujących daną szkołę uprawnionych do startu w Zawodach 

podpisanej przez Dyrektora szkoły (dalej też jako Lista) oraz Oświadczenia przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego każdego Ucznia biorącego udziału w Zawodach, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Limit zgłoszonych Zawodników przez szkołę wynosi 24 Uczniów.  

5. Lista wypełniona w formie elektronicznej powinna zostać doręczona Organizatorowi na adres e-mail: 

sport@mosirknurow.pl lub osobiście do Działu Organizacji Imprez MOSiR Knurów (II piętro),                                      

ul. Górnicza 2 w Knurowie, w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2023 r. Po tym terminie nie ma 

możliwości dokonywania zmian na Liście i niemożliwe jest przyjmowanie dalszych zgłoszeń 

Zawodników.  

6. Lista powinna zawierać następujące dane:  

a) imię i nazwisko Zawodnika,  

b) rok urodzenia Zawodnika, 

c) styl pływacki, 

d) nazwa szkoły którą reprezentuje Zawodnik, 
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e) imię i nazwisko Opiekuna, 

f) kontakt telefoniczny do Opiekuna, 

g) podpis Dyrektora Szkoły i Opiekuna 

 

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW 

1. Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest równoznaczne z akceptują Regulaminu i zobowiązaniem do 

stosowania się do niego.  

2. Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń, uwag i wskazówek Organizatora oraz innych 

osób czuwających nad prawidłowym przebiegiem Zawodów. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania się zgodnie z: 

1) przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 147), w tym do zachowania należytej staranności 

w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,  

2) Regulaminem Pływalni, 

3) zasadami kultury osobistej,  

4) poszanowaniem dóbr osobistych innych Zawodników oraz osób, o których mowa  

w ust. 2 niniejszego rozdziału,  

5) poszanowaniem zasad uczciwej sportowej rywalizacji (zasad fair play). 

4. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania odpowiedniego stroju, czepka oraz obuwia (klapki basenowe). 

5. Przedstawiciel ustawowy/Opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach                                            

i na mieniu powstałe w czasie i w związku z udziałem Zawodnika w Zawodach.  

 

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA  

1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Zawodnika z  Zawodów, który nie stosuje się                                          

do postanowień Regulaminu, w tym w szczególności zachowujący się w sposób naruszający zasady 

współżycia społecznego. 

2. Organizator oświadcza, że nie zapewnia ubezpieczenia Zawodnikom od NNW/OC. 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy należących                   

do Zawodników. 

4. Organizator zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia elektronicznego pomiaru czasu i klasyfikacji,  

2) zapewnienie zabezpieczenia Zawodów przez odpowiednią liczbę ratowników wodnych zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

V. ZASADY, PRZEBIEG I HARMONOGRAM ZAWODÓW  

1. Harmonogram Zawodów: 

9:15 - 9:30 - Odprawa Opiekunów Szkół 

9:30 - 9:50 - Rozgrzewka w wodzie 

10:00 - 13:30 - Start i rozegranie Zawodów 

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu Zawodów 

 (dalej też jako Harmonogram Zawodów). 

2. Organizator uprawniony jest do zmian w Harmonogramie Zawodów bez podania przyczyny. 

3.  Zawody zostaną rozegrane indywidualnie i drużynowo (sztafety). 

4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami wydanymi przez  Polski Związek Pływacki                                        

oraz Przepisy Pływania FINA. 

5. O zwycięstwie i kolejności w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych grupach wiekowych 

decydować będzie czas uzyskany przez Zawodnika. 

6. Klasyfikacje prowadzi się w kategorii Dziewcząt i Chłopców w  grupach wiekowych podanych poniżej: 
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 Konkurencje: 

Indywidualnie(osobno dziewczęta i chłopcy): 

           - roczniki 2015/2014/2013         

                    25 m  (styl dowolny)  

                 25 m  (styl grzbietowy)   

                  - rocznik 2012  

                  25 m  (styl dowolny)  

              25 m  (styl grzbietowy)  

                  - rocznik 2011  

                 50 m  (styl dowolny)  

                 50 m  (styl grzbietowy)  

                  - rocznik 2010  

                  50 m  (styl dowolny)  

              50 m  (styl grzbietowy)  

                  - rocznik 2009 

                  50 m  (styl dowolny)  

             50 m  (styl grzbietowy)  

                  - rocznik 2008 

                  50 m  (styl dowolny)  

             50 m  (styl grzbietowy)  

7. Sztafeta odbędzie się po konkurencji indywidualnej na dystansie 4x50 m stylem dowolnym. Każda szkoła 

jest uprawniona do zgłoszenia do udziału w sztafecie jednej reprezentacji składającej się                                                  

z czterech Zawodników.  

8. O zwycięstwie i kolejności w sztafecie decydować będzie czas uzyskany przez sztafetę. 

9. W Zawodach dopuszcza się udział Zawodnika w dwóch konkurencjach indywidualnych                                              

oraz w sztafecie. 

10. Zawodnicy przystępują do rywalizacji w Zawodach zgodnie z grupą wiekową do której należą,                                       

a nie według klasy, do której uczęszczają. 

 

VI. NAGRODY 

1. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii w klasyfikacji indywidualnej Zawodnicy otrzymają medale                  

i dyplomy. 

2. Każdy Zawodnik począwszy od czwartego miejsca, otrzyma medal. 

3. Każdy Zawodnik otrzyma pamiątkowy gadżet za udział w Zawodach.  

4. Każda reprezentacja otrzyma puchar za udział w sztafecie.  

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator wskazuje, że wzięcie udziału w Zawodach związane jest z przetwarzaniem danych 

osobowych Zawodnika, w tym wizerunku, przez Organizatora, w celach związanych z udziałem                               

w Zawodach, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących Zawody, w tym poprzez 

rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz publikacji w prasie lokalnej.  

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kurowie,  ul. Górnicza 2, 

44-193 Knurów (dalej też jako Administrator). 

3. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@mosirknurow.pl, telefoniczny na numer telefonu: (32) 330 48 10 oraz na numer telefaksu 

(32) 338 48 12,  a także  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 

Knurów. 

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest                              

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@mosirknurow.pl, oraz za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 
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5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu uczestnictwa w Zawodach, podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                     

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), (dalej też jako RODO). 

6. Wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, oraz wizerunek  będą ogólnodostępne, w tym będą 

publikowane na stronie internetowej Organizatora. W pozostałym zakresie odbiorcą danych osobowych 

może być  podmiot, któremu Administrator jest zobowiązany do przekazania danych osobowych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne współpracujące                                        

z Organizatorem w organizacji Zawodów oraz szkoły z terenu Miasta Knurowa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych                      

w rozumieniu RODO.   

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów do jakich zostały 

zebrane oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

9. Zawodnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe.  

10. W przypadkach określonych przepisami prawa Zawodnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  

11. Wobec Zawodnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 

w tym dane Zawodnika nie będą podlegały profilowaniu.  

12. Zawodnikowi 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.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału przez Zawodnika                

w Zawodach, niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału                            

w Zawodach.  

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje w przedmiocie Zawodów można uzyskać telefonicznie w Dziale Organizacji Imprez 

Sportowych Organizatora pod numerem telefonu 32 335-20-14 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e - mail: sport@mosirknurow.pl oraz na stronie internetowej 

www.mosirknurow.pl. 

2. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nie objętych 

Regulaminem, decyzja należy do Sędziego Głównego Zawodów i Organizatora. Wszelkie uwagi                           

oraz zastrzeżenia kierować należy bezpośrednio do Sędziego Głównego po zakończeniu każdej 

konkurencji. 

3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu oraz interpretacji jego postanowień.   

4. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.   
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