
 
 

   Załącznik nr 1 

      do Zarządzenia Nr 3/2022 

                                  z dnia 4 stycznia 2022 r. 

 

REGULAMIN  

„I NOWOROCZNE ZAWODY PŁYWACKIE DLA DOROSŁYCH” 

 

I.  ORGANIZATOR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa,                            

tel. 41 33 35 101 

  

II. CELE:                                                                                                                                                                                     

- upowszechnianie pływania jako aktywnej formy uprawiania rekreacji sportowej                                                   

- umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej                                     

- promocja sprawności fizycznej, przyjaźni, porozumienia, tolerancji oraz współzawodnictwa 

poprzez zawody pływackie 

- integracja poprzez uczestnictwo w zawodach oraz wspólną zabawę 

- promowanie zdrowego stylu życia  

III. TERMIN i MIEJSCE:       

Termin zawodów: 30 stycznia 2022 r. (niedziela) w godzinach 10:30 – 14:00.                                        

Zawody zostaną przeprowadzone na Krytym Basenie „Nemo” ul. Wiśniowa 43                              

we Włoszczowie z wykorzystaniem: 

a) Basenu Sportowego: długość: 25 m, ilość torów: 6, temperatura wody minimum: 

27°C, pomiar czasu elektroniczny, basen dostępny na czas rozgrzewki 

b) Basenu rekreacyjnego: długość: 12,5 m, ilość torów : 4, temperatura wody minimum: 

27°C, pomiar  czasu ręczny 

IV. PROGRAM ZAWODÓW:     

 

✓ godz. 10:30  - rozgrzewka 

✓ godz.11:00 - uroczyste otwarcie zawodów przez Organizatora, instruktaż procedury 

startowej, przedstawienie zasad udziału w poszczególnych konkurencjach przez 

Sędziego Głównego  Zawodów 

✓ godz. 11:45  - pokazowa sztafeta Organizatora 

✓ godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów 

✓ godz. 14:00 - zakończenie  zawodów 

 

 

  Zawody zostaną rozegrane w kategorii OPEN (brak podziału na kategorie wiekowe): 

a) Konkurencje  indywidualne z podziałem ze względu na płeć (Kobieta/Mężczyzna): 

-   50 m stylem motylkowym - basen sportowy 

-   50 m stylem grzbietowym - basen sportowy 

-   50 m stylem klasycznym - basen sportowy 

-   50 m stylem dowolnym  - basen sportowy 

-   25 m wyścig na deskach bodyborad - basen sportowy 

-   2 x 12,5 m wyścig biegowy - basen rekreacyjny 

 

 



 

b)  Konkurencje drużynowe (dopuszcza się sztafetę mieszaną, start kobiet z wykorzystaniem 

płetw): 

        -   4 x 50 m stylem dowolnym - basen sportowy 

        -   4 x 25 m wyścig na materacach - basen sportowy 

 

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas 

uzyskany spośród wszystkich startujących. Podstawą do rozgrywania konkretnych konkurencji 

są odpowiednie przepisy FINA i PZP.  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA/ZGŁOSZENIE:                       

• W zawodach biorą udział osoby dorosłe: osoby indywidualne oraz drużyny dzikie,                                                 

drużyny z zakładów pracy (minimalna ilość 4 osoby). Drużyny mogą być mieszane. 

• Każdy zawodnik ma prawo starować we wszystkich konkurencjach indywidulanych                                

oraz sztafetowych. 

• Warunkiem udziału w zawodach jest wcześniejsze zgłoszenie w Punkcie Obsługi Klienta 

Basenu „Nemo” we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43 tel 41 33 35 101 w terminie                               

do 26 stycznia 2022 r. do godz. 20:00 (zał. nr1 – karta zgłoszenia). 

• Uczestnik zapoznaje się z regulaminem wydarzenia. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunkowych                       

podpisuje oświadczenie. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. (zał. nr 2 ). 

• Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną w związku z RODO dostępną na stronie 

Organizatora  http://osir-wloszczowa.pl/  

VI. NAGRODY: 

• W rywalizacji indywidualnej Organizator przewiduje medale za zajęcie miejsca I-III                              

w danej konkurencji. 

• W rywalizacji grupowej Organizator przewiduje puchary i medale dla trzech najlepszych 

drużyn sztafetowych.  

• Wszyscy uczestnicy otrzymuj pamiątkowy dyplom za udział w zawodach. 

 

 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE:                       

• Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku ze stanem 

epidemicznym. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki losowe i nieszczęśliwe 

wypadki, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.  Uczestnik ubezpiecza się na własny 

koszt. 

• Udział w zawodach jest w cenie biletu wejścia rabatowego.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin zawodów, o czym zostaną 

poinformowane zgłoszone osoby. 

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:. 

 

• Sprawy sporne oraz nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez 

Organizatora.  

• Sprawy związane z przebiegiem zawodów rozstrzygane będą przez Sędziego Głównego. 

 

                                                                                                                                 

 

 
 

http://osir-wloszczowa.pl/


 

 

 Załącznik nr 1                     

                   do Regulaminu 

 

 

Włoszczowa, dnia …………………. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU  INDYWIDUALNEGO / DRUŻYNOWEGO 

 

Zgłaszam swoją osobę (imię i nazwisko)/drużynę (nazwa drużyny) 

…………………………………………. do udziału w wydarzeniu  „I NOWOROCZNE 

ZAWODY PŁYWACKIE DLA DOROSŁYCH” zorganizowanego przez Ośrodek Sportu                   

i Rekreacji we Włoszczowie  w dniu 30 stycznia  2022 r.  na Basenie „Nemo”. 

Zapoznałem/am się z Regulaminem wydarzenia  i wyrażam zgodę na udział w rywalizacji 

sportowej. Jednocześnie  oświadczam, że mój stan zdrowia/ stan zdrowia drużyny pozwala                          

na uczestnictwo w zawodach zgodnie z ich założeniami.  

 

Podaję kontakt telefoniczny: …………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                     Czytelny podpis uczestnika/reprezentanta drużyny 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 2                     

                   do Regulaminu 

 

…………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 
 

…………………………………………………. 

Adres 

 

…………………………………………………. 

Telefon 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

we Włoszczowie z siedzibą ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa reprezentowany przez 

Dyrektora Jolanta Tyjas, adres e-mail: info@osir-wloszczowa.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych a możliwy z nim kontakt pod adresem 

e-mail: prestige@biznespoczta.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby 

4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może 

być odwołana w każdym momencie 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass 

mailingu 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 

prawo do przenoszenia danych 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w 

wydarzeniach organizowanych przez Administratora. 

 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa  
w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora. 
 
 
Data i podpis ..................... 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów 
kontaktowych  i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej  
i w mediach. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
 
 
Data i podpis .................... 
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