
REGULAMIN 

 

 OTWARTYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO LAT 16 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów 

 

Miejsce:  Basen Arena w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań 

Termin:  1 czerwca (sobota) 2019 r., godzina 9.00 

   

 

2.Organizator 

 

Spółka Pałac Książęcy z o.o. 

 

3.Cele zawodów 

 

 Popularyzacja pływania, jako czynna forma uprawiania rekreacji sportowej  

i spędzania czasu wolnego. 

 Rywalizacja sportowa, jako sprawdzenie umiejętności pływackich uczniów żagańskich 

szkół. 

 Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci    

i młodzieży. 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwój zainteresowań pływackich. 

 

4.Uczestnicy i kategorie według kolejności startów: 

 

 ROCZNIK 2012 I MŁODSZE: 

 styl dowolny 25 m dziewczęta  

 styl dowolny 25m chłopcy  

 ROCZNIK 2010 – 2011 

 styl dowolny 25 m dziewczęta  

 styl dowolny 25 m chłopcy  

 styl grzbietowy 25 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 25 m chłopcy  

 styl klasyczny 25 m dziewczęta  

  styl klasyczny 25 m chłopcy  

 

 ROCZNIK 2008 – 2009: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  

 

 



 ROCZNIK 2006 – 2007: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  

  

 ROCZNIK 2003 – 2005: 

 styl dowolny 50 m dziewczęta  

 styl dowolny 50 m chłopcy  

 styl grzbietowy 50 m dziewczęta  

 styl grzbietowy 50 m chłopcy  

 styl klasyczny 50 m dziewczęta  

 styl klasyczny 50 m chłopcy  

 

 DODATKOWO ROCZNIK 2010-2007 

 

SZTAFETA 4X 50m STYLEM DOWOLNYM  

 

Na sztafetę zapisuje instruktor/trener prowadzący (jeśli uczestnik nie startuje  

w innych konkurencjach również wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna na 

udział). Sztafeta może być mieszana. Jeden instruktor/trener może wystawić 

maksymalnie 1 grupę. Maksymalna liczba grup-6. 

 

 

5. Start PK. 

 

1. Dopuszcza się start POZA KONKURENCJĄ dla rocznika 2002 i starsi- kobiety  

i mężczyźni razem.  

2. Ograniczona liczba uczestników – 12. 

3. Zawodnik nie bierze udziału w dekoracji, jednak jego start jest sędziowany. Osoba, 

która chce wystartować poza konkurencją musi wpisać się na listę oraz wypełnić lub 

dostarczyć zgodę na udział. 

 

6. Zgłoszenia zawodników 

 

1. Zgłoszenia można dokonać w kasie Basenu Arena. Zgłoszenie musi zawierać dane 

osobowe zawodnika (imię i nazwisko) oraz datę urodzenia. Datę urodzenia należy 

potwierdzić legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości. 

2. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na start dziecka 

w zawodach.  

3. Zgody do pobrania w kasie Basenu Arena oraz na stronie internetowej 

www.arena.zagan.pl  

http://www.arena.zagan.pl/


4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestników pełnoletnich do 

pobrania w Kasie Basenu.  

5. Zapisy ruszają 16 maja 2019r., kończą się 30 maja o godzinie 21.00. 

6. Podpisaną zgodę na udział w zawodach należy dostarczyć do kasjerki Basenu Arena 

najpóźniej do 30 maja do godziny 21.00.  

7. Każdy uczestnik przed zawodami zobowiązany jest do wypełnienia karty startowej  

i oddanie jej sędziemu mierzącemu czas przed swoim startem.  

8. Karty startowe należy pobrać przed zawodami w kasie Basenu Arena. 

9. Maksymalna liczba uczestników zawodów pływackich to 100 osób, po przekroczeniu 

tej liczby lista zostaje zamknięta.  

 

7.Regulamin zawodów 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA oraz podanymi 

niżej ustaleniami: 

 W konkurencjach pływackich udział biorą wszyscy uczestnicy. 
 Konkurencje będą rozgrywane w seriach na czas, 

 Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymację szkolną), którą należy okazać 

przy wejściu na basen (nie dotyczy przedszkolaków). 

 Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny. 

 Każdy uczestnik do lat 7  na basen wchodzi  wraz z opiekunem. 

 Uczestnicy, którzy nie potrafią wykonać skoku startowego ze słupka, mogą startować  

z wody. 

 

 Jeden uczestnik  może wystartować tylko w jednej konkurencji zgodnie ze swoją 

kategorią wiekową. 

 

 Dyskwalifikacja  zawodnika następuje po: 

 drugim z kolei przedwczesnym starcie, 

 drugim ostrzeżeniu za naganne zachowanie uczestnika wraz utrudnianiem pokonania 

dystansu przez przeciwnika, 

 podtrzymywaniu się na linkach treningowych oddzielających tory, 

 odbiciu się od dna podczas pokonywania dystansu, 

 zmiany stylu podczas pokonywania dystansu. 

 

8.Nagrody 

 

Zawody będą prowadzone w klasyfikacji indywidualnej. Kolejność zawodników będzie 

ustalona na podstawie osiągniętych czasów. Za zajęcie I,II,III miejsca w poszczególnych 

kategoriach uczestnicy otrzymują medale oraz dyplomy. Organizator przewiduje 

indywidualne nagrody wyróżnienia dla najmłodszego uczestnika zawodów oraz uczestnika, 

który osiągnął najlepszy czas ze wszystkich konkurencji.  

 

9. Dokumentacja fotograficzna 

 



Podczas Zawodów Organizator będzie prowadził dokumentację fotograficzną. Zdjęcia 

zostaną zamieszczone na stronach Organizatora: www.arena.zagan.pl, 

www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu Miasta Żagań: urzadmiasta.zagan.pl 

 

 

10. Program zawodów  

 

 godz.8.45 – przekroczenie bramki wejściowej 

 godz.9.00 – zbiórka na hali basenowej i przedstawienie zasad dotyczących zawodów 

 godz.9.10 – rozpoczęcie pierwszych startów 

 ogłoszenie wyników i dekoracje po startach poszczególnych grup wiekowych 

 

11. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  regulaminem zawodów. 

2. W sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem – decyduje sędzia główny 

zawodów. 

 

12.  RODO 

 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  

 Administratorem danych jest Pałac Książęcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Pałacu Książęcym sp. z o. o. możliwy 

jest pod adresem email: iod@palacksiazecy.pl,   

 dane  będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Otwartych Zawodów 

Pływackich, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

 dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

 dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres  

odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego 

oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi, 

 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o 

ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają 

takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu 



nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia 

przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

 podanie danych osobowych w związku z organizacją Zawodów jest dobrowolne, ale konieczne dla 

jego realizacji, 

 podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

    


