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Śrem, 19 października 2020

Regulamin Zawodów
SUPER PŁYWAK
§1 Przepisy Wstępne
1. Organizatorem zawodów pływackich „SUPER PŁYWAK” jest Śremski Sport sp. z o.o.
2. Miejscem zawodów będzie obiekt sportowy, a konkretnie kryta pływalnia należąca
do spółki Śremski Sport – ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem.
3. Zawody pływackie „SUPER PŁYWAK” odbywać się będą w terminie od 19.10.2020
do 30.06.2020 r. W godzinach od 6.30 do 22:00.
4. Celem zawodów jest:
a) podnoszenie
sprawności
ogólnej
uczestników
oraz
wspomagania
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
b) popularyzacja dyscyplin pływackich.
5. W zawodach udział mogą wziąć osoby powyżej 13 roku życia. Zapisy na zawody
przyjmowane będą począwszy od 19 października 2020 r. Do zawodów można przystąpić
w każdym dniu ich trwania.
6. Zawody organizowane będą w 4 kategoriach z podziałem na Uczestniczki i Uczestników
a) Kategoria 1 – uczestniczki/uczestnicy w wieku od 13 do 18 roku życia;
b) Kategoria 2 – uczestniczki/uczestnicy od 19 do 35 roku życia;
c) Kategoria 3 – uczestniczki/uczestnicy od 36 do 59 roku życia;
d) Kategoria 4 – uczestniczki/uczestnicy od 60 roku życia;

§2 Zasady zawodów
1. Zawody przeprowadzane są wg zasad ustalonych przez organizatorów.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaznajomienie się z regulaminem zawodów oraz
wypełnienie karty zgłoszeń znajdującej się w kasach Śremskiego Sportu lub na stronie
www. Zapisu można dokonywać przez cały czas trwania zawodów.
3. Po zapisaniu się na zawody, celem wykonania kolejnych długości basenu, uczestnik jest
każdorazowo zobowiązany do wykupienia jednorazowego biletu wstępu na basen lub
posiadania ważnego karnetu basenowego.
4. Zawody polegają na przepłynięciu jak największej ilości długości basenu w okresie od 19
października 2020 do 30.06.2020 r.
5. Po zakończeniu każdego pobytu w strefie mokrej przepłynięty dystans należy zgłosić
ratownikowi koordynującemu przebieg rywalizacji.
6. Nad bezpieczeństwem zawodów czuwają ratownicy pełniący dyżur w strefie mokrej.
7. Podczas trwania zawodów uczestników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna.
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§3 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca w każdej z kategorii:
 I miejsce – puchar + tytuł Mistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + nagroda rzeczowa.
 II miejsce – puchar + tytuł Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + nagroda
rzeczowa.
 III miejsce – puchar + tytuł II Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + nagroda
rzeczowa.

§4 Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność
1. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, zarówno
zdrowotną (zawodnik przystępując do zawodów jest świadom, iż stan jego zdrowia winien
umożliwiać mu branie udziału w zawodach, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do brania
udziału w zawodach), jak i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w zawodach
właściwą odzież oraz niezbędny osprzęt)
2. Każdy z zawodników biorący udział w zawodach jest zobligowany we własnym zakresie i na koszt
własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej
(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie zawodów, zachowania
ostrożności itp.).
3. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki
do wzięcia udziału w zawodach pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada
podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa.

§5 Przepisy końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Zawodnicy mogą przygotowywać się do zawodów na terenie obiektu sportowego Śremskiego
Sportu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad bez podania przyczyny.
4. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
5. Organizator NIE ubezpiecza uczestników zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.
7. Każdy uczestnik, oprócz przestrzegania regulaminu zawodów, zobowiązany jest
do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym będą odbywały się zawody.
8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania norm sanitarnych obowiązujących
w obiekcie Śremskiego Sportu. Jest to m.in . noszenie masek poza strefą mokrą i szatnią
basenową, dezynfekcja rąk przy wejściu na basen itp.
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§6 Ochrona danych osobowych
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników zawodów SUPER
PŁYWAK przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej ROD), w celu:
1.1. przeprowadzenia imprezy pn. SUPER PŁYWAK
1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,
1.3. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
1.4. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
2. Administratorem danych osobowych jest Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie z siedzibą przy
ul. Staszica 1a, 60-100 Śrem, tel. 61 22 28 681, e-mail: bok@sremskisport.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO).
4. Dane przechowywane będą do czasu prowadzenia zawodów pływackich przez Śremski
Sport Sp. z o.o.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do
jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
6. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje
niedopuszczeniem do udziału w zawodach SUPER PŁYWAK.
7. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia udziału w imprezie pn. SUPER PŁYWAK. Nie podanie danych spowoduje brak
możliwości wzięcia udziału w imprezie.
8. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie wizerunku przez Organizatora Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem, tel. 61 22 28 681, e-mail: bok@sremskisport.pl obejmujące
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego
osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy w mediach elektronicznych
i drukowanych. W przypadku braku akceptacji przetwarzania danych wizerunkowych
należy zgłosić to Administratorowi danych osobowych.

W Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ZAWODÓW „SUPERPŁYWAK”
1. Dane osobowe/ kontaktowe:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy……..……………………………………………………….……………………

2. Wybór Grupy:
Kategoria 1 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat)
Kategoria 2 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 19 do 35 lat)
Kategoria 3 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 36 do 60 lat)
Kategoria 4 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 60 lat)

3. Przyjęcie warunków regulaminu
Oświadczam, iż akceptuję postanowienia regulaminu zawodów „SUPER PŁYWAK”. Biorąc udział
w turnieju wyrażam zgodę na postanowienia zawarte w regulaminie ZAWODÓW „SUPER PŁYWAK”
oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i wizerunku do celów promocyjnych turnieju
przez organizatora.

Podpis zawodnika:

….…………………….…
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