
                                          VII Edycja 

Pływajmy Razem 2022 

Kryta pływalnia, Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA 

Regulamin 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w Zawodach Pływackich 

I. Cele imprezy 

- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

- popularyzacja sportu wśród społeczności lokalnej 

- kształtowanie pozytywnych wzorców 

II. Organizator zawodów:  

 Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA;  

 Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM 

                                            

III. Miejsce, terminy i czas zawodów 

1. Miejsce: Kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo 

2. Termin:  

 I etap – 8 października 2022 (sobota), godz. 9:00-11:00 

 II etap – 29 października 2022 (sobota),  godz. 9:00-11:00 

 III etap – 19 listopada 2022 (sobota), godz. 9:00-12:00 

 

 

IV. Uczestnictwo, kategorie, dystans 

-  W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 3 lata 

- Zawodnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na 

udział w zawodach. 

-  Osoby startujące nie powinny mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

- Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu 

wideo oraz udzielenie organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach 

internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych. 

 I kat rocznik 2019 – dziewczęta – dystans 25m - start dziecka z przyborem 

(makaron, deska) oraz opiekunem 

 I kat rocznik 2019 – chłopcy – dystans 25m - start dziecka z przyborem 

(makaron, deska) oraz opiekunem)  

 II kat rocznik 2018 – dziewczęta – dystans 25m - start dziecka z przyborem 

(makaron, deska) oraz opiekunem 

 II kat rocznik 2018 – chłopcy – dystans 25m - start dziecka z przyborem 

(makaron, deska) oraz opiekunem 



 III kat rocznik 2017– dziewczęta – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z 

przyborem (makaron, deska) 

 III kat rocznik 2017 – chłopcy – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z 

przyborem (makaron, deska) 

 IV kat rocznik 2016 – dziewczęta – dystans 25m 

 IV kat rocznik 2016 – chłopcy – dystans 25m 

 V kat rocznik 2015 – dziewczęta – dystans 25m 

 V kat rocznik 2015 – chłopcy – dystans 25m 

 VI kat rocznik 2014 – dziewczęta – dystans 25m 

 VI kat rocznik 2014 – chłopcy – dystans 25m 

 VII  kat rocznik 2013 – dziewczęta – dystans 25m 

 VII kat rocznik 2013 – chłopcy – dystans 25m 

 VIII kat rocznik 2012 – dziewczęta – dystans 25m 

 VIII kat rocznik 2012 – chłopcy – dystans 25m 

 IX kat rocznik 2011 – dziewczęta – dystans 25m 

 IX kat rocznik 2011 – chłopcy – dystans 25m 

 X kat rocznik 2010 – dziewczęta – dystans 50m 

 X kat rocznik 2010 – chłopcy – dystans 50m 

 XI kat rocznik 2009 – dziewczęta – dystans 50m 

 XI kat rocznik 2009 – chłopców – dystans 50m 

 XII kat rocznik 2008 – dziewczęta – dystans 50m 

 XII kat rocznik 2008 – chłopców – dystans 50m 

 XIII kat rocznik 2007 – dziewczęta – dystans 50m 

 XIII kat rocznik 2007 – chłopców – dystans 50m 

 XIV kat OPEN KOBIET – dystans 100m 

 XIV kat OPEN MĘŻCZYZN– dystans 100m 

 

 

V. Informacje techniczne: 

 Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów o szer. 2,5 m, temperatura wody: 28 st. C.  

 Pomiar czasu: ręczny. 

 Styl dowolny 

 

VI. Zgłoszenia: 

 Udział w zawodach można zgłosić na adres sport@mos.braniewo.pl lub telefonicznie  

podając imię i nazwisko oraz rok urodzenia 

 Osobiście w dniu startu w biurze zawodów jeżeli liczba wolnych miejsc nie zostanie 

wykorzystana.  

 

VII. Wpisowe  

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych oraz 

środków z wpłat uczestników.  

  Opłata startowa – 40zł 

 Wpłata na konto bankowe: 

 Stowarzyszenie Sportowe RIM TIM TEAM  



92 2030 0045 1110 0000 0263 6170  

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, VII Pływajmy Razem 2022 

lub w Kasie Pływalni MOS Zatoka 

W ramach opłaty startowej zawodnik: 

 Uprawniony jest do startu w trzech etapach Pływajmy Razem 

 Otrzymuje pamiątkowy medal na zakończenie cyklu Pływajmy Razem 19.11.2022 

 

VIII. Klasyfikacja 

 Do klasyfikacji bierze się pod uwagę sumę dwóch najlepszych wyników w każdej 

kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców.  

 nagradza się po 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców cyklu Pływajmy 

Razem w każdej kategorii wiekowej. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże.  

 Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, hol 

wejściowy, parking, barek, natryski, itp.) odpowiada rodzic/opiekun. 

 Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz 

sędziowie. 

 

X. Postanowienia końcowe: 

 Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu. 

 Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołują Organizatorzy.  

 W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia 

Główny lub Organizatorzy.  

 Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów 

można składać odwołania i protesty (na piśmie) do Organizatorów w terminie 30 

minut od momentu wydarzenia podlegającego oprotestowaniu. Od ostatecznej 

decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania się. 

 Osoba akceptująca regulamin potwierdza iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach, wyraża zgodę na publikację danych osobowych/danych 

osobowych dziecka dziecka/podopiecznego w zakresie: imię, nazwisko oraz 

wizerunku w celach informacyjnych lub/i promocji przez organizatorów   

i darczyńców/sponsorów 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO 

Zgodnie z wymogami 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 również jako „RODO”), 

informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski 

Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo (dalej również 

jako „ADO”).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@braniewo.pl. 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;  

b) Realizacji zawartych przez ADO umów; 

c) Na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO 

przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest 

MOS Zatoka Braniewo. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń 

związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

 Dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

 Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 



 Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 

gdy: 

 Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

 Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych,  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Miejski Ośrodek Sportu Zatoka  

Ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo 


