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XXV EDYCJA 
GRAND PRIX URSYNOWA W PŁYWANIU 2022 

 
 

REGULAMIN  
 

 

I. ORGANIZATOR: 
 
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 

 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

 
I – VI mityng: pływalnia Aqua Relaks, ul. Pod strzechą 3 

 
Każdorazowo zawody rozpoczynają się o godz. 10:00 

 
 

III. ZAPISY: 
Zapisów wraz z opłatą należy dokonywać: 
a) osobiście w Dziale Organizacji Imprez - pokój 102, Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, w dni 
powszednie w godzinach 8:00 – 15:00. Wpisowe płatne w kasie hali ARENA URSYNÓW. 
b) drogą mailową na adres imprezy@ucsir.pl wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym 
formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.ucsir.pl) 
 

ZGŁOSZENIE POWINNO KAŻDORAZOWO WPŁYNĄĆ DO ŚRODY POPRZEDZAJĄCEJ 
ZAWODY DO GODZ. 12:00. PO TYM TERMINIE ZAPISY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!  
 

Poprawne zgłoszenie mailowe powinno zawierać: 

• imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika, orientacyjny czas pokonania dystansu 25 m dla 
kat. AA - BA oraz KA/MA 81, 50 m dla kat. od CA do KA/MA80 oraz od DZ do GZ 

• potwierdzenie dokonania przelewu na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,  
38 1030 1508 0000 0005 5083 9008 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko 
zawodnika, numer mityngu GP) 

 

1. Zapis zawodnika do pierwszego mityngu nie jest jednoznaczny z zapisem do kolejnych 

mityngów. 

2. Udział w kolejnych mityngach każdorazowo musi być potwierdzony nowym zgłoszeniem. Nowe 
zgłoszenia przyjmowane są z początkiem tygodnia, bezpośrednio po zakończonym mityngu. 

3. W przypadku zgłoszenia mailowego, zawodnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  
4. Opłata startowa w kat. A – G – Wynosi 15 złotych, w kat. K/M20 - K/M81 wynosi 20 złotych. 
5. Brak potwierdzenia wpłaty, skutkować będzie nie przyjęciem zgłoszenia do udziału  

w zawodach. 
5. W przypadku dokonania opłaty przez zawodnika i nie pojawienia się na zawodach oraz nie 

poinformowanie Organizatora o nieobecności, skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpisowego. 
      Zwrot opłaty startowej będzie możliwy tylko po skutecznym poinformowaniu Organizatora  

o zaistniałym fakcie do wtorku poprzedzającego mityng.  

I mityng 23 stycznia 2022 

II mityng 20 luty 2022 

III mityng 13 marca 2022 

IV mityng 24 kwietnia 2022 

V mityng 15 maja 2022 

VI mityng - FINAŁ 04 czerwca 2022 

mailto:imprezy@ucsir.pl
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika w przypadku podania 
danych niezgodnych z prawdą. 

7. Biuro zawodów mieści się w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, Dział 
Organizacji Imprez - pokój 102, natomiast w dniu zawodów na pływalni Hirszfelda. 

8. Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z tym, iż uczestnik 
zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
1. Ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID -19  

a) ogranicza się liczbę uczestników, przy zachowaniu liczby nie większej niż 30% 
obłożenia danego obiektu. 

b) Ogranicza się liczbę widzów, nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla 
publiczności 

W tym przypadku maksymalna liczba uczestników  przebywających  na pływalni „Aqua 
Relaks” wynosi 21 uczestników, a liczba widzów na trybunach pływalni „Aqua Relaks” 
wynosi 14 widzów. 

2. Do ustanowionych limitów liczby osób, o których mowa w pkt. IV ust. 1a),b) niniejszego 

regulaminu, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem  

dobrowolnego okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub 

zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-

19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 

r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o 

szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe 

zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie 

pandemii COVID-19” 

3. Wszystkich uczestników obowiązują maseczki ( poza rozgrzewką i startem w zawodach) 
4. W zawodach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic. Organizator przewiduje 

podział uczestników zawodów na dwie grupy: 
1 – amatorska od AA do KA81/MA81  
2 - zawodnicza tylko w kategoriach od DZ do GZ dla uczestników, którzy posiadają/posiadali 
licencję zawodniczą, były/są zrzeszone w Warszawsko-Mazowieckim OZP lub jego 
odpowiednikach (obowiązuje 2-letni okres karencji)  lub trenują pływanie w klubach sportowych 
oraz klasach sportowych o profilu pływackim.  
Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia uczestnika w nieodpowiedniej grupie 
(amatorka lub zawodnicza), ma prawo wykluczyć taką osobę ze startu w zawodach. 

 

5. Podczas pierwszego zapisu zawodnik zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy, zweryfikować dane i złożyć oświadczenia:  
- o stanie zdrowia 
- o akceptacji treści regulaminu zawodów,  

Druk formularza dostępny na stronie www.ucsir.pl oraz w Dziale Organizacji Imprez UCSiR. 
W przypadku osób niepełnoletnich w/w dokumenty składa opiekun prawny. 

6. Każdy zawodnik zgłasza swoje uczestnictwo na dystansie właściwym dla swojej kategorii 
      wiekowe oraz przy zachowaniu zasad podziału na grupę amatorska i zawodniczą: 
7. Szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony w czwartek. Wówczas znana będzie 

ostateczne ilość uczestników, do której zostanie dopasowany plan zawodów (prosimy 
śledzić naszą stronę oraz skrzynki mailowe) 

 

 
 
 
 

http://www.ucsir.pl/
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V. KATEGORIE: 

Konkurencja główna: 
Start zawodników - wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. 

 

Kategoria Wiek Rok urodzenia Dystans 

AA - (D / CH) 7 lat i młodsi /rocz. 2015 i młodsi/ 25m / stylem dowolnym / 

BA - (D / CH) 8 lat /rocz. 2014/ 25m / stylem dowolnym / 

CA - (D / CH) 9 lat /rocz. 2013/ 50m / stylem dowolnym / 

DA - (D / CH) 10 lat /rocz. 2012/ 50m / stylem dowolnym / 

DZ - (D / CH) 10 lat /rocz. 2012/ 50m / stylem dowolnym / 

EA - (D / CH) 11 – 12 lat /rocz. 2011 – 2010/ 50m / stylem dowolnym / 

EZ - (D / CH) 11 – 12 lat /rocz. 2011 – 2010/ 50m / stylem dowolnym / 

FA - (D / CH) 13 – 15 lat /rocz. 2009 – 2007/ 50m / stylem dowolnym / 

FZ - (D / CH) 13 – 15 lat /rocz. 2009 – 2007/ 50m / stylem dowolnym / 

GA - (D / CH) 16 – 18 lat /rocz. 2006 – 2004/ 50m / stylem dowolnym / 

GZ - (D / CH) 16 – 18 lat /rocz. 2006 – 2004/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 20 / MA 20 19 – 29 lat /rocz. 2003 – 1993/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 30 / MA 30 30 – 39 lat /rocz. 1992 – 1983/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 40 / MA 40 40 – 49 lat /rocz. 1982 – 1973/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 50 / MA 50 50 – 59 lat /rocz. 1972 – 1963/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 60 / MA 60 60 – 69 lat /rocz. 1962 – 1953/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 70 / MA 70 70 – 75 lat /rocz. 1952 – 1947/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 76+ / MA 76+ 76 - 80 lat /rocz.1946 - 1942/ 50m / stylem dowolnym / 

KA 81 / MA 81 81 - starsi /rocz. 1941 i starsi 25 m / stylem dowolnym 

 
 
VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA GENERALNA: 
1. Uczestnicy Grand Prix będą klasyfikowani w odpowiednich dla siebie grupach i kategoriach 

wiekowych w podziale na płeć. 
2. Punkty zostają przyznane według następujących zasad: I m-ce – 14 pkt., II m-ce – 12 pkt.,  

III m-ce – 10 pkt., każde kolejne o 1 punkt mniej. Miejsce XIII i następne - 0 pkt.  
W przypadku uzyskanie jednakowych czasów przez zawodników (zajęcia miejsc ex aequo),  
punkty za miejsca w sytuacji 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4, są dodawane i dzielone przez ilość miejsc zajętych 
ex aequo. 

3. Do ostatecznej punktacji (klasyfikacja generalna) sumuje się cztery najlepsze wyniki. 
4. Klasyfikowani są zawodnicy, którzy wystartowali w min. 4 mityngach. W przypadku jednakowej 

liczby punktów o miejscu decyduje kolejność w mityngu finałowym. 
5. Wyniki mityngu finałowego mają najwyższą wartość – w przypadku jednakowej ilości punktów 

zawodników i nie pojawieniu się któregoś z nich na ostatnich zawodach wyższą lokatę zajmie ten, 
który wziął udział w CZERWCOWYM SPOTKANIU. 



 4 

6. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników i nie pojawienia się 
żadnego z nich na mityngu finałowym o kolejności w klasyfikacji decyduje najlepszy czas uzyskany 
podczas CAŁEJ EDYCJI ZAWODÓW GRAND PRIX. 

 
VII. NAGRODY: 
1. Mityngi: 

• Podczas mityngów, za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

• Podczas mityngów, najmłodsi uczestnicy z kategorii A i B za zajęcie miejsc IV – VIII otrzymają 
pamiątkowe dyplomy. 

2. Klasyfikacja generalna (finał):  

• Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III w klasyfikacji generalnej, otrzymają dyplomy, puchary  
i nagrody rzeczowe. 

• Najmłodsi uczestnicy z kategorii A, B, C, D, którzy zajmą miejsca IV – VIII w klasyfikacji 
generalnej otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

• Od każdej nagrody, której wartość przekracza 760 zł zdobywca ma obowiązek zapłacić 
podatek w wysokości 10% wartości upominku. 

• Dyplomy i nagrody nie odebrane podczas dekoracji będą do odbioru w dziale Organizacji 
Imprez, ul. Pileckiego 122 (p.102) w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy. 

 
 
 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie (02-781) 
przy ul. Pileckiego 122, adres e-mail: sekretariat@ucsir.pl tel. 22-334-62-12, reprezentowany przez 
Dyrektora. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze 
swoimi danymi osobowymi można się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem 
„Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@ucsir.pl 
Jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska , wizerunku, 
nazwy miejscowościdaty urodzenia, adresu email, nr telefonu, danych zawartych w potwierdzeniu 
wpłaty zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do „XXV GRAND PRIX URSYNOWA W 
PŁYWANIU”, wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.  
Podanie danych osobowych uczestnika jest konieczne w celu udziału w „XXV GRAND PRIX 
URSYNOWA W PŁYWANIU”. 

Każda osoba zgłaszająca udział w zawodach ma prawo do dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuwania - korzystanie z 
uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 
rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.  Dane będą 
przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.  

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy 
zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony 
danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane 
w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane 
na stronach www UCSiR lub przekazywane mediom.  

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora 
danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, 
wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach 
www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 
uczestników. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE:  

mailto:sekretariat@ucsir.pl
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W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy zdeponować 
w depozycie znajdującym się w holu kasowym.  
Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności: 

• pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna 

• pieniądze zagraniczne i złote monety 

• kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie 

• zagraniczne papiery wartościowe 

• krajowe papiery wartościowe 

• aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość 
przekracza 200 zł 

• przedmioty mające wartość naukową 

• biżuteria, wyroby jubilerskie 

• przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych  
(np. kluczyki) 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza depozytem 
w trakcie trwania zawodów. 

 
X. USTALENIA KOŃCOWE: 
1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z niniejszymi przepisami z zachowaniem regulaminu 

wewnętrznego pływalni. 
2. W czasie zawodów nie wydajemy kluczyków do szafek w kasie. Wszystkie szafki w 

przebieralniach otwierane są przez pracowników obsługi. 
3. Wyczytani przez speakera zawodnicy powinni być przygotowani do startu. Nie stawienie się na 

starcie po dwukrotnym wyczytaniu nazwiska oznacza rezygnację z udziału w zawodach. 
4. Za słupkami startowymi mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy startować będą w wyczytanej 

serii. 
5. Start - ze słupków lub z wody.  
6. W każdej kategorii wiekowej serie będą rozgrywane od najwolniejszych do najszybszych, 

uwzględniając wyniki z poprzedniego mityngu. 
7. W przypadku małej liczby osób w danej kat. wiekowej zawodnicy mogą wystartować wspólnie. 

Następnie zgodnie z wynikami i zgłoszeniami będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych. 
8. W czasie zawodów odbywać się będą 3 rozgrzewki w wodzie pomiędzy odpowiednimi kategoriami 

wiekowymi wcześniej podanymi przez organizatora. 
9. Zawodnicy, którzy ukończyli swój start, przebierają się, zwalniają szafkę i czekają na dekorację na 

płycie basenu. 
10. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.  

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicu /prawnym opiekunie. 
11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i wynikające 

udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie 
rozgrywania konkurencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki  
i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów 
włącznie, chyba, że wynikają one z jego winy. 

12. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 
13. Za stan zdrowia dzieci startujących w zawodach ponoszą odpowiedzialność rodzice lub ich prawni 

opiekunowie. Osoby dorosłe startujące w zawodach ponoszą pełną odpowiedzialność za stan 
swojego zdrowia. 

14. Do interpretacji niniejszego regulaminu, jak również do wprowadzenia ewentualnych zmian, które 
zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy, upoważniony jest jedynie Organizator. 

15. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
16. Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwa Organizator. 
17. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny. 
18. Jakiekolwiek protesty składać można jedynie w formie pisemnej w dniu zawodów. 
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