ZAWODY PŁYWACKIE DLA NAJMŁODSZYCH
FOKI NA START
REGULAMIN
I.

ORGANIZATOR.

II.

CEL ZAWODÓW.

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
•
•
•
•

popularyzacja pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój
zainteresowań pływackich
umożliwienie dzieciom sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej
zapoznanie najmłodszych adeptów sportu pływackiego z atmosferą zawodów pływackich

III.

TERMIN I MIEJSCE.

IV.

ZAPISY.

23 KWIETNIA 2022, Pływalnia Koncertowa, ul. Koncertowa 4, Warszawa, godz. 10.30
Zgłoszenia przyjmowane są do ŚRODY poprzedzającego zawody do godz. 15:00 tj. do dnia
20 kwietnia 2022:
a) drogą mailową na adres imprezy@ucsir.pl – przesyłając skan wypełnionego formularza wraz
z podpisanym oświadczeniem
b) telefonicznie pod numerem 22 334 62 22
Zgłoszenie (wypełniony formularz zgłoszeniowy) powinno zawierać imię i nazwisko, rok
urodzenia uczestnika oraz numer telefonu do opiekuna prawnego. Opiekun prawny uczestnika
zawodów zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału dziecka w zawodach oraz poświadczenia, że zapoznał się z regulaminem
zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

V.

UCZESTNICTWO.

Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy dzieci w wieku sześciu lat i młodsze (rocznik 2016 i
młodsze).
Udział w zawodach jest nieodpłatny.

VI.

KONKURENCJE.

Organizator przewiduje dwie konkurencje pływackie:
Konkurencja A: 25 m z przyborem (makaron lub deska) na grzbiecie
- start z wody po głębokiej stronie basenu (dozwolona jest asekuracja osoby dorosłej),
- przepłynięcie 25 m z przyborem na grzbiecie,
Konkurencja B: 25 m z przyborem (makaron lub deska) na brzuchu
- start (skok lub wejście do wody) po głębokiej stronie basenu (dozwolona jest asekuracja osoby
dorosłej),
- przepłynięcie 25 m z przyborem na piersiach,

VII.

PUNKTACJA I KLASYFIKACJA.

Zawody przeprowadzone zostaną w podziale na kategorie dziewcząt i chłopców.
W konkurencjach A i B prowadzona będzie klasyfikacja łączna. Zwycięzcami zostaną
zawodniczki/zawodnicy, którzy uzyskają łącznie w obu konkurencjach najlepszy czas.

VIII. NAGRODY.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkurencjach A i B otrzymają dyplomy, puchary i słodki
poczęstunek.

IX.

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 miejscowości zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do „FOKI NA START –
Zawody pływackie dla najmłodszych”, wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
Podanie przez rodziców/opiekunów przedmiotowych danych osobowych uczestnika oraz własnych
jest konieczne w celu udziału w „FOKI NA START – Zawody pływackie dla najmłodszych”.
Każda osoba zgłaszająca dziecko do udziału w zawodach ma prawo do dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Dane będą
przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów 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.
W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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.

X.

INFORMACJE DODATKOWE.

W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić
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.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Organizator
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu zawodów, jak również do wprowadzenia
ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.
Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody
właściciela jest zabronione.
Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwają organizatorzy wraz z sędzia głównym
zawodów.
Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicu /prawnym opiekunie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych
i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
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.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

