
Regulamin 

Mikołajkowe Zawody w Pływaniu 

9 grudnia 2018r. 

 

1. Cel zawodów: 

• popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny 
rozwój  zdolności ruchowych, 

• promocja nowego obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej “Wodne Piaski”                     
w Legionowie na Osiedlu Piaski, 

• integracja środowiska – wspólna zabawa dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Organizator: 

• Uczniowski Klub Sportowy “Delfin” Legionowo 

3. Współorganizator 

 Gmina Miejska Legionowo 

 KZB Sp. z o.o. Legionowo  

4. Termin i miejsce zawodów 

• 9 grudnia 2018r. - Pływalnia Miejska Legionowo – Osiede Piaski,  
ul. Piaskowa 1A, strart godzina 10.00. 

5.Uczestnicy 

• dzieci w wieku 5 – 10 lat 

• łączny limit zawodników – 100 osób. 

6. Program zawodów 

kategoria  5 – 6 lat (2012 - 2013) 

• dziewczęta  - 25 m styl dowolny 

• chłopcy - 25 m styl dowolny 

kategoria  7 – 8 lat (2010 - 2011) 

• dziewczęta - 25 m styl dowolny 

• chłopcy - 25 m styl dowolny 

kategoria  9 – 10 lat (2008 - 2009) 

• kobiety – 25 m styl dowolny 

• chłopcy – 25 m styl dowolny 

 

7. Zasady i warunki uczestnictwa 



W zawodach mogą startować: 

•  dzieci w określonych kategoriach wiekowych, 

8. Przepisy zawodów 

Zawody rozegrane będą w konkurencjach indywidualnych. 

Zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostanie zawodnik , który osiągnie 
najlepszy czas ze wszystkich serii w danej konkurencji, o pozostałych miejscach również 
decyduje uzyskany przez zawodnika  czas. 

Zawody przeprowadzone zostaną na podstawie przepisów PZP z poniższą modyfikacją: 

• każdy zawodnik określony dystans pokonuje dowolnie przez siebie wybranym 
stylem. 

• W kategorii 5-6 i w kategorii 7-8 lat dopuszcza się pływanie z (pomocami np. 
deska,”makaron”) 

• podczas pokonywania dystansu zawodnik może zmienić styl, 

• każdy zawodnik przy nawrocie lub w trakcie pokonywania dystansu może 
zatrzymać się lub stanąć ( dotknąć dna), 

• dopuszcza się we wszystkich konkurencjach start z wody lub ze słupka, 

• zakończenie każdego dystansu uznawane jest po dotknięciu ściany dowolną 
częścią ciała, 

• w przypadku falstartu w konkurencjach indywidualnych – nastąpi powtórka biegu, 

• we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie będzie decydował sędzia główny 
zawodów. 

9. Badania lekarskie 

Każdy zawodnik startujący w zawodach powinien posiadać aktualne badania lekarskie 
(wpis w książeczce zdrowia) i przedstawić je przy weryfikacji. W przypadku braku takiego 
zaświadczenia konsekwencje niedomagań zdrowotnych ponoszą w przypadku dzieci – 
Rodzice. W czasie zawodów opieka medyczna obecna jest przy stoliku sędziowskim. 

10. Zgłoszenia do dnia 7 grudnia 2018r. do godz. 16.00 na adres mailowy 
arena@um.legionowo.pl (imię, nazwisko, data urodzenia). Po tym terminie zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. 

11. Nagrody 

• medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników, 

• upominki za miejsca I – III, 

• puchary za miejsca I – III. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
• Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 
• administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo z 
siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo: 
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Norbert Ciecierski, 
iod@um.legionowo.pl, tel.694 445 596; 
• moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c, e) RODO w 
celu realizacji Programu Stypendialnego Gminy Legionowo  na podstawie Uchwały Nr 
XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r.; 
• moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom; moje dane zostaną przekazane 
podmiotom niezbędnym do realizacji umowy; 
• moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych; 
• moje dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
• mam prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, 
wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
• mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych           w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
• w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
• podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce 
zamieszkania) jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy; 
• zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 
 
 
 
…...........................      …........................................................... 
 
   miejscowość, data    podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                         
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