Regulamin zawodów pływackich dla dzieci
§1
Organizatorzy
1. Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON:
013102058. Osoba kontaktowa: Dominika Wiśniewska.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50. Osoba
kontaktowa: Maja Kasprzak
§2
Cel Wydarzenia
Celem Zawodów jest popularyzacja sportów wodnych, organizacja wolnego czasu dla dzieci
oraz promocja marki „Decathlon”.
§3
Termin i miejsce wydarzenia
1. Zawody odbywają się w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Żabka w Łaziskach Górnych, ul.
Sportowa 1.
2. Zawody odbywająsię27 lipca 2019 r.początek o godz. 9.00, przy czym Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i godziny Zawodów.
§4
Warunki uczestnictwa
1. W Zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które wypełnią i dostarczą Organizatorom
formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 do dnia 26.07.2019 r.do sklepu Decathlon Mikołów, ul. Gliwicka 32 lub do kasy
ORS Żabka, ul. Sportowa 1 Łaziska Górne
 w dniu 27.07.2019 r. w biurze zawodów w ORS Żabka w Łaziskach Górnych, ul.
Sportowa 1, w godz. 9.00 – 10.00.
2. W Zawodach mogą uczestniczyć osobyw następujących kategoriach wiekowych:
 I kategoria wiekowa roczniki 2010, 2011, 2012
 II kategoria wiekowa roczniki 2008, 2009
 III kategoria wiekowa roczniki 2006, 2007
3. Zawody będą się odbywały w trzech konkurencjach:
 styl dowolny,
 styl klasyczny,
 styl grzbietowy.
4. Konkurencjamoże zostaćodwołana w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż2 uczestników.
5. Każdy zawodnik ma prawo startu w maksymalnie dwóch konkurencjach indywidualnych.

6. Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w Zawodach wyłącznie za uprzednią pisemną
zgodą opiekuna prawnego i na jego wyłączną odpowiedzialność.
7. Uczestnicy niepełnoletni muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania
Zawodów.
8. Każdy Uczestnik jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość (legitymacja szkolna).
9. W Zawodach może uczestniczyć wyłącznie osoba, która umie pływać,która jest dobrego stanu
zdrowia, która nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie
aktywności przewidzianych podczas Zawodów.
10. Uczestnicy są obowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
11. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak również
w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad fair play, Organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Zawodów, według wyłącznej decyzji
Organizatorów.
12. Organizatorzy, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po
Zawodach, w związku z Zawodami.
13. Udział w Zawodach jest nieodpłatny. Obowiązuje bilet wstępu na ORS Żabka.
§5
Program zawodów
Program zawodów:
 godz. 9.00 – 10.00
 godz. 10.00 - 10.30
 godz. 10.50
 godz. 11.00
Nr

otwarcie biura zawodów
rozgrzewka
uroczyste otwarcie zawodów
rozpoczęcie zawodów

Konkurencja

Płeć

Grupy wiekowe

1.

25 m

dowolny

K

2010-2012

-

-

2.

25 m

dowolny

M

2010-2012

-

-

3.

50 m

dowolny

K

-

2008-2009

2006-2007

4.

50 m

dowolny

M

-

2008-2009

2006-2007

5.

25 m

klasyczny

K

2010-2012

-

-

6.

25 m

klasyczny

M

2010-2012

-

-

7.

50 m

klasyczny

K

-

2008-2009

2006-2007

8.

50 m

klasyczny

M

-

2008-2009

2006-2007

9.

25 m

grzbietowy

K

2010-2012

-

-

10.

25 m

grzbietowy

M

2010-2012

-

-

11.

50 m

grzbietowy

K

-

2008-2009

2006-2007

12.

50 m

grzbietowy

M

-

2008-2009

2006-2007

§6
Nagrody
1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe medale oraz nagrody
rzeczowe.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
3. Uczestnik nie może przenosić prawa do odbioru nagrody na inne osoby.
4. Nagrody otrzymają tylko Ci Uczestnicy, którzy stawią się w miejscu odbywania Zawodów
podczas wręczania nagród, przy czym termin wręczania nagród zostanie ustalony przez
Organizatorów, o czym poinformuje Uczestników.
5. Nagrody w Zawodach zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Organizator informuje, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, wobec
czego Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509 t.j. ze
zm.).
6. Wszyscy pozostali uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe medale.

§7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodówsą Organizatorzy.
2. Regulamin Zawodów będzie traktowany jako zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą
złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji lub przez rodzica lub
opiekuna prawnego Uczestnika, o ile taka akceptacja jest wymagana. Przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Zawodów, rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników, o
których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą.
3. Uczestnicy, rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu Uczestnika oraz w imieniu własnym
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych
uczestnika przez Organizatorów zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu umożliwienia publicznego
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Ponadto zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik
wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych wizerunkowych do celów
kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku Organizatorów w przestrzeni
publicznej i w mediach.
4. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny Uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, jak i też danych osobowych Uczestnika, na przetwarzanie których wyraził zgodę,
jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (w
przypadku gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody), prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W związku z celami, dla których Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników,
odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków
wynikających z Regulaminu (np. firmy medyczne współpracujące z Organizatorami w
przygotowaniu wydarzeń sportowych), a także podmioty pośredniczące w działaniach
wykonywanych przez Organizatorów, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub
kancelarie prawne.

§8
Postanowienia końcowe

1. Osoby odpowiedzialne za przebieg Zawodów: Dominika Wiśniewska – Decathlon, Maja
Kasprzak – MOSiR Łaziska Górne.
2. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osób
odpowiedzialnych za przebieg Zawodów.
3. Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów, związanych z udziałem w Zawodach
Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Zawodach.
4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej.
5. Informacje bieżące dotyczące Zawodów będą podawane przez Organizatorów.
6. Podczas trwania Zawodów wszystkich uczestników obowiązuje także regulamin obiektu, w
którym odbywają się zawody.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego
przestrzegania.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o czym poinformuje uczestników.
9. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, wszelkie wiążące decyzję będą
podejmowane przez Organizatorów.
Łaziska Górne, dnia…………………..

Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH PŁYWACKICH W DNIU 27.07.2019
Imię i nazwisko

Data urodzenia

dziecka

KONKURENCJE ⃰
DOWOLNY

Tel. kontaktowy

GRZBIETOWY KLASYCZNY

⃰ można zaznaczyć max 2 konkurencje

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ZAWODACH PŁYWACKICH organizowanych w dniu
27.07.2019 r. w ORS Żabka w Łaziskach Górnych.
3. Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
4. Oświadczam, że moje dziecko umie pływać.
5. W zawodach dziecko uczestniczy na moją odpowiedzialność, a w razie poniesienia jakiegokolwiek
uszczerbku na zdrowiu podczas zawodów, spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń wydawanych przez
organizatorów, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i dochodził/a odszkodowania od Organizatorów.

Data

………………………………

podpis uczestnika lub opiekuna prawnego

…………………………………………………………………

