Zdzieszowice, dnia 26.11.2019

Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu sezon 2019/2020

1. Organizator zawodów:
•
•
•
•

Opolski Okręgowy Związek Pływacki
PSP nr 3 w Zdzieszowicach
Urząd Miasta w Zdzieszowicach
LUKS WINNER Zdzieszowice

2. Termin i miejsce zawodów:
•
•

26.11.2019.(WTOREK) godzina 11.00 Kryta pływalnia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3
Długość pływalni 25m, ilość torów: 5, pomiar czasu ręczny Temp. Wody 27°C

3. Uczestnictwo:
•

•

Prawo startu mają zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych zrzeszonych w Opolskim
OZP, posiadający licencje PZP oraz ważne badania lekarskie (kartę zdrowia sportowca) - za co
odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych ekip.
Prawo startu mają zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych
B1 – rocznik 2007,
B2 – rocznik 2006,
B3 – rocznik 2005 i starsi

4. Program zawodów:
•
•
•
•

26.11.2019 (wtorek)
Rozgrzewka godz. 11.00
Uroczyste otwarcie godz. 11.50
Rozpoczęcie zawodów godz. 12.00

1.
3.
5.

50 m. st. klasycznym K.
2. 50m st. klasycznym M.
100m st. dowolnym K
4. 100m st. dowolnym M.
200m st. motylkowym M
6. 200m st. motylkowym M.
7. Sztafeta 4 x 50m st. grzbietowym MIX

Zawody pływackie przeprowadzane są w ramach realizacji przez Opolski Okręgowy Związek Pływacki
zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego
pod nazwą „Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu".
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5. Zgłoszenia do zawodów:
•
•

•
•
•
•
•
•

Zgłoszenia do zawodów wyłącznie poprzez system SEL do dnia 24.11.2019 do godz. 19.00
Ewentualne wycofania zawodników z zawodów do dnia 25.11.2019 do godz.11.00 tylko
poprzez wysłanie maila zatytułowanego: skreślenie w treści: Skreślenie zawodników
klubu…….. z zawodów ………………………………., imię i nazwisko zawodnika
Brak wycofania zawodnika spowoduje naliczenie opłat jak za start zawodnika.
Komunikat do pobrania na stronie www.megatiming.plZasady finansowania:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator – Opolski OZP,
Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby, w wysokości 20zł za każdego zgłoszonego zawodnika +
obligatoryjne 20 zł za listy startowe i komunikaty zamieszczone na www.megatiming.pl
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu do wniesienia opłat
związanych z udziałem w zawodach.
Płatności za opłaty startowe należy dokonywać po zawodach na podstawie otrzymanych
faktur wystawianych przez OOZP, brak płatności w terminie przez klub skutkuje
niedopuszczeniem danego klubu do kolejnej tury zawodów eliminacyjnych, zasada działa
również pomiędzy grupami A i B,

6. Nagrody:
• Dyplomy i pamiątkowe medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji w każdej
kategorii wiekowej (bez konkurencji sztafetowej)
• Dla najlepszych zespołów sztafetowych dyplomy
• Organizatorzy mają prawo zwiększyć pulę nagród

7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
•

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiej Ligi
Miast Opolszczyzny sezonu 2019/2020
• Seriami na czas.
• Odprawa techniczna kierowników ekip w dniu zawodów o godz. 11.30 na krytej
pływalni.
• Nie przewiduje się startów poza konkurencją

8. Sprawy różne:
•

•

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i trenerzy
biorący udział w zawodach organizowanych przez Opolski Okręgowy Związek Pływacki wyrażają zgodę
na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe,
wyniki, SEL, dekoracje),
Poprzez udział czynny i bierny w pływackich zawodach automatycznie wyraża się zgodę na publikację i
na udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach w materiałach

Zawody pływackie przeprowadzane są w ramach realizacji przez Opolski Okręgowy Związek Pływacki
zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego
pod nazwą „Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu".
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•

•
•

prasowych, w relacjach fotograficznych na profilach społecznościowych OOZP i w grupach
tematycznych,
Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców uczestników zawodów, uczestników
zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na
nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć,
filmów na potrzeby zawodów WLMO, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi
uczestników zawodów na witrynie megatiming.pl, a także na portalach społecznościowych i w prasie Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o
ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, zdjęć, opisów i relacji z przebiegu
zawodów w celu promocji Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny i działań Opolskiego OZP,
Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów WLMO i uczestnictwo w zawodach WLMO,
sportowej zarówno czynne jak i bierne, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZDZIESZOWIC
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