.
KOMUNIKAT
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 2022
Termin i miejsce zawodów:
Data i godzina: 04.12.2022 r. – (niedziela), godz. 11:00 – 14.00
Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Rokosowska 10
Organizator zawodów: OSiR OCHOTA, SWIM4U
Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych z Dzielnicy Ochota oraz
uczestnicy zajęć szkół pływania działających na pływalni OSiR Ochota. Ilość miejsc
ograniczona – 200 osób. Udział w zawodach jest darmowy.
Zgłoszenia:
Zgłoszenie przyjmowane są na adres mailowy: michal.zurek@swim4u.pl do dnia 27.11.2022r.
Każda ze szkół przesyła listę zgłoszonych osób jedna wiadomością. Obowiązuje limit 20 osób
dla każdej szkoły – po dwie osoby do każdej konkurencji. W przypadku większej ilości osób
chętnych – będą tworzone listy rezerwowe. Zawodnicy rezerwowi zostaną poinformowani o
starcie w zawodach do dnia 28.11.2022r.
W dniu zawodów reprezentacje szkół wraz z OPIEKUNAMI zgłaszają się do obsługi zawodów w
celu potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku osób nieletnich, niezbędna jest pisemna zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
Sygnałem do startu jest gwizdek sędziego.
A Konkurencje indywidualne:
1. Start do konkurencji stylem grzbietowym następuje z wody, a do konkurencji stylem
dowolnym i klasycznym ze słupka startowego (dopuszczalny start z wody).
Każdy przedwczesny start karany jest dodatkowymi 5 sekundami doliczanymi do czasu.
Program zawodów:
Godz. 11:00 uroczyste otwarcie
Godz. 11:30 rozgrzewka
Godz. 12:00 start pierwszych konkurencji
25 m stylem motylkowym
25 m stylem grzbietowym
25 m stylem klasycznym
25 m stylem dowolnym
25 m „w poprzek” (wyścig w poprzek pływalni – zawodnicy stają na bocznym brzegu
pływalni – na sygnał startują na przeciwległą stronę i z powrotem, na zmianę
przepływając pod liną i nad liną),

25 m na piłkach
(po sygnale startowym zawodnicy wskakują do wody z platformy
startowej, w wodzie łapią przygotowane piłki rehabilitacyjne o średnicy 65-75 cm i
startują na przeciwległą stronę pływalni leżąc na piłkach),
25 m z przeszkodami (po sygnale startowym zawodnicy wskakują do wody z platformy
startowej i maja dostać się na przeciwległą stronę pływalni pokonując przygotowany tor
przeszkód: przejście przez materac, zanurkowanie i przepłynięcie przez bramkę,
wyłowienie przedmiotu z dna).
Konkurs „NAJWIĘKSZA ŚWIĄTECZNA BOMBKA” (konkurs na najlepszy skok na
„bombę”).
Zjazd ze zjeżdżalni na czas.
Wszystkie sporne decyzje dotyczące „Mikołajkowych zawodów pływackich ”
podejmuje sędzia główny zawodów.

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(RODO)
● Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
● Administratorem danych osobowych jest Szkoła pływania Swim4U z siedzibą, w Warszawie
(02-327) przy ul. Kopińskiej 26/28/19 (e-mail: michal.zurek@swim4u.pl , tel: +48 790022953;
● Z inspektorem ochrony danych Szkoły pływania Swim4U można skontaktować się poprzez
adres e-mail: michal.zurek@swim4u.pl
● Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów
pływackich „Mikołajkowe zawody pływackie”
● Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym
upoważniam Szkołę pływania Swim4U do rozpowszechniania Wizerunku w celach
informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych
oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych
oraz w mediach wewnętrznych Swim4U, w związku z prowadzoną działalnością z zakresu
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim;
● Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów
„Mikołajkowe zawody pływackie” a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
● Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych
oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem; prawny opiekun zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że
przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
● Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie jest
obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zawodach pływackich.

