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Regulamin Zawodów 

SUPER PŁYWAK 
 

§1 Przepisy Wstępne 

 

1. Organizatorem zawodów pływackich „SUPER PŁYWAK” jest Śremski Sport sp. z o.o. oraz Miejsko-

Powiatowy oddział WOPR w Śremie. 

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 17 października 2022 r. 

do 31 maja 2023 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 17 października 2022 r. Do zawodów można przystąpić w każdym dniu ich 

trwania. 

6. Zawody organizowane będą w 2 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 roku życia; 

* obowiązuje osiągnięty wiek w dniu zapisu na zawody; 

 

 

 

§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  

17 października 2022 r. do 31 maja 2023 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. 
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7. Podczas trwania zawodów uczestników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna. 

8. Organizator wyklucza z udziału w zawodach pływackich „SUPER PŁYWAK” pracowników, 

zleceniobiorców i ich członków rodzin oraz osoby upoważnione do nieodpłatnego korzystania z 

basenu. 

 

§3 Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca w kategorii od 13 do 18 rok życia: 

• I miejsce –  puchar + tytuł Mistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + Kurs na Młodszego 

Ratownika lub Ratownika WOPR*.  

*w zależności od wieku uczestnika i przebytych ew. wcześniej kursach 

• II miejsce – puchar + tytuł Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + nagroda 

rzeczowa. 

• III miejsce – puchar + tytuł II Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym +  nagroda 

rzeczowa. 

  

2. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca w kategorii od 19 roku życia: 

• I miejsce –  puchar + tytuł Mistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + Rodzinny rejs po 

jeziorze Grzymisławskim dla 12 os. 

• II miejsce – puchar + tytuł Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym + nagroda 

rzeczowa. 

• III miejsce – puchar + tytuł II Wicemistrza Śremu w pływaniu długodystansowym +  nagroda 

rzeczowa. 

 

3. Wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2023 na plaży miejskiej. 

 

 

 

§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. 
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§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 aktualnie 

obowiązujących na terenie obiektu sportowego Śremskiego Sportu.  

 

 

§6 Ochrona danych osobowych 

 

Organizator 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), informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych i wizerunkowych 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 

2. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez e-mail 

iod@sremskisport.pl lub korespondencyjnie na dane adresowe administratora z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników zawodów jest  

a. przeprowadzenie imprezy pn. SUPER PŁYWAK; 

b. marketing i promocja działalności Organizatora; 

c. przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także 

działania informacyjne, statystyczne i archiwalne Organizatora.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia jest 

zgoda osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego w przypadku osoby 

niepełnoletniej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

mailto:bok@sremskisport.pl
mailto:iod@sremskisport.pl
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W przypadku wyrażenie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku podstawą 

przetwarzania będzie również art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie również: 

a. w protokole po konkursowym [imiona i nazwiska zwycięzców oraz uczestników 

wyróżnionych] – obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie 

prowadzenia dokumentacji i jej archiwizowaniu [art. 6 ust.1 lit c RODO]; 

b. w ewidencji zgód – usprawiedliwiony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit f 

RODO]; 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie 

obsługi IT, obsługi teleinformatycznej, lub inne działające na odrębnych przepisach prawa 

jak organy kontrolne, nadzorcze, czy  audytowe. 

6. Dane osobowe przechowywane będą do czasu prowadzenia zawodów pływackich przez 

Śremski Sport Sp. z o.o., a następnie  

a. dane imię, nazwisko zwycięzców i osób wyróżnionych w protokole pokonkursowym 

będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.] tj. 

przez czas określony w tych przepisach; 

b. dane kontaktowe na Karcie zgłoszenia [poza sytuacją gdy zostanie na nie wyrażona 

odrębna zgoda] lub inne dane, których cel przetwarzania ustał po zakończeniu 

zawodów będą przetwarzane do 14 dni licząc od dnia zamieszczenia informacji o 

rozstrzygnięciu zawodów i wręczeniu nagród, a następnie dane zostaną usunięte 

[zanonimizowane]; 

c. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że 

administrator dokona wcześniej uśnięcia tych danych na wskutek ustania ich celu 

przetwarzania w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

d. w zakresie prowadzonej przez administratora ewidencji zgód przez okres 10 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgoda została wyrażona.  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 

jej danych osobowych i wizerunkowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Osobie, której dane dotyczą lub opiekunowi prawnemu osoby niepełnoletniej przysługuje 

prawo do  dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania [poprawiania] swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo 

ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W 

przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją 
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wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność 

przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy się kontaktować na dane podane w pkt. 1 

lub 2 klauzuli lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. 

9. Osobie, o której mowa powyżej w pkt. 7 klauzuli przysługuje też prawo wniesienia skargi 

bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do 

UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, 

infolinia: 606-950-000] jeśli uznane będzie, ze przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

10. Dane osobowe z Karty zgłoszenia nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej poza sytuacją, gdy wyrażona będzie odrębnie zgoda na FB i 

inne social media. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 

opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

Podanie danych osobowych w stopniu minimalnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

wzięcia udziału w imprezie pn. SUPER PŁYWAK. Nie podanie danych spowoduje brak 

możliwości wzięcia udziału w zawodach. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ZAWODÓW „SUPERPŁYWAK” 

dla uczestnika pełnoletniego 
 

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 lat) 

 * obowiązuje osiągnięty wiek w dniu zapisu na zawody 

 

3. Oświadczenia wyrażenia zgód: 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolne. Zgoda może w każdym 

czasie zostać wycofana. Wycofanie zgody można przesłać pod adres iod@sremskisport.pl lub na dane wskazane w klauzuli informacyjnej w 

Regulaminie Zawodów. 
 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

 

Wyrażam zgodę – Nie wyrażam zgody* [niewłaściwe skreślić] 

na przetwarzanie moich danych osobowych jako uczestnika zawodów, podanych w Karcie zgłoszenia do celów 

związanych z organizacją zawodów i wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku.   
 

 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

Wyrażam zgodę i zezwolenie – Nie wyrażam zgody i zezwolenia *[niewłaściwe skreślić] 

 

1. Na nieodpłatne utrwalenie w formie zdjęcia czy fotorelacji nagrania filmowego obejmującego mój wizerunek 

podczas trwania  zawodów oraz rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na stronie 

internetowej www.sremskisport.pl czy innych materiałach informacyjnych  w celu promowania uczestników 

i samych zawodów, a także w celu budowania pozytywnego wizerunku i działalności Śremski Sport Sp. z 

o.o., a także na: 

       na fanpage na FB                       na Instagramie                  

 

2. Na podanie do wiadomości publicznej moich danych – imię i nazwisko jako Zwycięzcy zawodów / osoby 

wyróżnionej oraz rozpowszechnienie moich danych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na stronie 

internetowej www.sremskisport.pl czy innych materiałach informacyjnych w celu promowania uczestników i 

samych zawodów, a także w celu budowania pozytywnego wizerunku i działalności Śremski Sport  Sp.  z o.o. a 

także na: 

       na fanpage na FB                       na Instagramie                      

 

mailto:ock@ock.org.pl
http://www.sremskisport.pl/
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Oświadczenie 

1. Złożonym poniżej podpisem oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu 

Konkursu. 

        

 

Śrem, dn, …………………………………                                                               ………………………………………… 

                                                                                                                                   Czytelny podpis 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. -  RODO, informujemy, iż: 

1. 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 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@sremskisport.pl  

3. Dane osobowe Uczestników zawodów są przetwarzane zgodnie z celami i w oparciu o podstawy prawne 

określone w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Regulaminie zawodów „Super pływak” w par. 6 „Ochrona 

Danych Osobowych”.  

Ponadto zawarte są tam również informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawa w tym prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych osoby odbywało się w 

oparciu o przesłankę zgody. 

 

 

Śrem, dn, …………………………………                                                              ………………………………………… 

                                                                                                                                   Czytelny podpis 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bok@sremskisport.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ZAWODÓW „SUPERPŁYWAK” 

wypełnia opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego 
 

1. Dane osobowe/ kontaktowe:  

 

Imię i nazwisko uczestnika:  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy do opiekuna……..……………………………………………………….…………………… 

 

2. Wybór Grupy: 

 

 Kategoria 1 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat) 

  

 Kategoria 2 (Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 19 lat) 

 * obowiązuje osiągnięty wiek w dniu zapisu na zawody 

 

4. Oświadczenia wyrażenia zgód: 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolne. Zgoda może w każdym 

czasie zostać wycofana. Wycofanie zgody można pod adres iod@sremskisport.pl lub na dane wskazane w klauzuli informacyjnej w 
Regulaminie Zawodów. 
 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

 

Wyrażam zgodę – Nie wyrażam zgody* [niewłaściwe skreślić] 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jako uczestnika zawodów oraz moich danych, jako opiekuna 

dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia do celów związanych z organizacją zawodów i wyrażenia zgody na 

rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka.   
 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

Wyrażam zgodę i zezwolenie – Nie wyrażam zgody i zezwolenia *[niewłaściwe skreślić] 

 

2. Na nieodpłatne utrwalenie w formie zdjęcia czy fotorelacji nagrania filmowego obejmującego wizerunek 

mojego dziecka podczas trwania  zawodów oraz rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych na stronie internetowej www.sremskisport.pl czy innych materiałach informacyjnych w celu 

promowania uczestników i samych zawodów, a także w celu budowania pozytywnego wizerunku i 

działalności Śremski Sport Sp. z o.o. , a także na: 

       na fanpage na FB                       na Instagramie                     

 

2. Na podanie do wiadomości publicznej danych mojego dziecka – imię i nazwisko jako Zwycięzcy zawodów / 

osoby wyróżnionej oraz rozpowszechnienie ich bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na stronie internetowej 

www.sremskisport.pl czy innych materiałach informacyjnych w celu promowania uczestników i samych 

zawodów, a także w celu budowania pozytywnego wizerunku i działalności Śremski Sport Sp. z o.o. a także na: 

       na fanpage na FB                       na Instagramie                      

 

mailto:iod@sremskisport.pl


 

 

 
  www.sremskisport.pl 

 

tel. 61 22 28 680 
bok@sremskisport.pl 

Śremski Sport Sp. z 
o.o. 

NIP 7851762630 
ul. Staszica 1a, 63-100 

Śrem 

 

 

 

 

Oświadczenie 

1. Złożonym poniżej podpisem oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu 

Konkursu. 

        

 

Śrem, dn, …………………………………                                                               ………………………………………… 

                                                                                                                                   Czytelny podpis 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. -  RODO, informujemy, iż: 

1. 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 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@sremskisport.pl  

3. Dane osobowe Uczestników zawodów są przetwarzane zgodnie z celami i w oparciu o podstawy prawne 

określone w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Regulaminie zawodów „Super pływak” w par. 6 „Ochrona 

Danych Osobowych”.  

Ponadto zawarte są tam również informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawa w tym prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych osoby odbywało się w 

oparciu o przesłankę zgody. 

 

 

Śrem, dn, …………………………………                                                              ………………………………………… 

                                                                                                                                   Czytelny podpis 
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