KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XII ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Horyniec-Zdrój 10 listopada 2019

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.
Zawody odbędą się 10-go listopada 2019 roku w Krytej Pływalni Wodny Świat w Horyńcu-Zdroju,
ul.Sanatoryjna 2.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 09.45, rozgrzewka godz. 09.00
2.CEL ZAWODÓW
Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sportem. Popularyzacja pływania. Promocja talentów
pływackich oraz uczczenie święta Niepodległości Polski

3. ORGANIZATOR
- Klub Pływacki "Delfin" w Horyńcu -Zdroju.
- Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju.
- Nadleśnictwo Lubaczów
- Burmistrz Miasta Lubaczowa
- Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
4. DANE TECHNICZNE
Długość pływalni 25m. 6 torów, temperatura wody 28 st. C.
Pomiar czasu: automatyczny.
5. UCZESTNICTWO
Za badania lekarskie odpowiedzialni są opiekunowie zgłaszający zawodników. Osoby niepełnoletnie
zgłaszający się indywidualnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział
w zawodach. Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

6. KATEGORIE WIEKOWE
A: 2011 i młodsi
B: 2010/2009
C: 2008/2007
D: 2006/2005
E: 2004/2003
F: 2002 i starsi

7. PROGRAM ZAWODÓW

1.
3.
5.

9.
11.
13.
15.
17.

I BLOK zawodów
09:00 rozgrzewka rocznika 2008 i młodsi
09:45 rozpoczęcie zawodów
Dziewczęta
Chłopcy
50m st grzbietowym (kat. A, B)
2. 50m st grzbietowym (kat. A, B)
50m st klasycznym (kat. A, B)
4. 50m st klasycznym (kat. A, B)
50m st dowolnym (kat. A, B)
6. 50m st dowolnym (kat. A, B)
7. sztafeta 4x50 dowolnym mix (dowolne proporcje) kat. 2011 i młodsi
8. Sztafeta 4x50m dowolnym mix (2 dz i 2 chł) kat. 2010-2008
Dekoracja
Rozgrzewka roczników 2008 i starsi
50m st motylkowym (kat. C,D,E,F)
10. 50m st motylkowym (kat. C,D,E,F)
50m st grzbietowym (kat. C,D,E,F)
12. 50m st grzbietowym (kat. C,D,E,F)
50m st klasycznym (kat. C,D,E,F)
14. 50m st klasycznym (kat. C,D,E,F)
50m dowolnym (kat. C,D,E,F)
16. 50m dowolnym (kat. C,D,E,F)
100m zmiennym (kat. C,D,E,F)
18. 100m zmiennym (kat. C,D,E,F)
Dekoracja
19. Sztafeta 4x50m zmiennym mix (2 dz i 2 chł) kat. 2007 -2005
20. Sztafeta 4x50m zmiennym mix (dowolne proporcje) kat. 2004 - 2002
Dekoracje sztafet

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą SPLASH Entry Edytor(.lxf) na adres
tomasz.bachorz@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8-go listopada 2019.
Po tym terminie możliwe jedynie wycofanie zawodnika.
Zaproszenie w formacie lxf. dostępne będzie na stronie www.megatiming.pl
9. NAGRODY
Za miejsca 1-3 medale i dyplomy w każdej kategorii wiekowej. W sztafetach dodatkowo puchary
10. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa gospodarz zawodów. Koszty uczestnictwa ponoszą startujący. Opłata
startowa 10 PLN od osoby oraz obligatoryjnie 20 PLN za komunikat.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- podczas zawodów obowiązują przepisy PZP
- w sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem decyduje sędzia główny zawodów
- za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot pasków do szafek odpowiadają
opiekunowie.
- kontakt z organizatorem: Robert Gorycki 695 915 831.
- kontakt w sprawie zgłoszeń: Tomasz Bachórz 693 971 777

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest KP DELFIN Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec
Zdrój, NIP: 7931608724, tel. +48 695915831
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny
dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: „XII zawody pływackie z okazji Święta
Niepodległości”. aż do wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
W rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa
oraz niniejszym Regulaminem.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i
sponsorom imprez sportowych - przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami,
wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2
5. Podstawę przetwarzania Pani /Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6
ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach:
„XII zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości”.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
Zawodach pływackich obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której trenuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą
urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów pływackich.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

