
30 MINUT NA MAKSA 

POPŁYŃMY RAZEM NA REKORD ŚWIDNICY 

ŚWIDNICA 19.12.2020 

 

REGULAMIN IMPREZY 

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA PŁYWANIA 
- Popularyzacja pływania 

- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności  

- Promocja Miasta Świdnica 

 

II. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem imprezy dalej zwanej „PŁYWANIEM” jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

58-100 Świdnica, ul. Śląska 35, tel: 74 852 12 62, 

 

 

III. BIURO ZAWODÓW 
1. Do celów weryfikacji uczestników: Basen kryty ul. Równa 9 

- 19.12.2020 r. (sobota) – godz.  14.00 – 20.00 

2. Wszystkie aktualne informacje dotyczące PŁYWANIA zamieszczane będą na bieżąco na stronie 

Organizatora: www.osir.swidnica.pl (w zakładce POLECANE) 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
1. PŁYWANIE odbędzie się w dniu 19 grudnia 2020 w godz. od 15.00 do 20.00 

2. Miejsce PŁYWANIA: Basen kryty ul. Równa 9 

3. Każdy z uczestników pływa 30 minut na jak najdłuższym dystansie (jeden zawodnik na torze) 

Starty poszczególnych uczestników PŁYWANIA odbywać się będą co 30 minut (po 5 

uczestników w jednym rzucie). Starty rzutów w godzinach: 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 

/ 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30.  
4. Uczestnicy PŁYWANIA mają obowiązek zgłoszenia się na 10 minut przed swoim startem w 

Biurze zawodów celem potwierdzenia udziału.  

5. Do każdego toru przyporządkowany będzie sędzia kontrolujący przebyty dystans uczestnika. 

Sędzia po zakończeniu PŁYWANIA przekazuje kartę startową uczestnika do biura zawodów. 

6. Po zakończeniu „swojego” startu każdy uczestnik PŁYWANIA otrzyma pamiątkowy medal, 

certyfikat z przepłyniętym dystansem oraz słodki poczęstunek. 

7. PŁYWANIE odbywa się bez udziału publiczności. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Do PŁYWANIA mogą zgłaszać się osoby urodzone w roku 2010 i starsi 

2. PŁYWANIE ma charakter współzawodnictwa sportowego. Udział w PŁYWANIU jest płatny i 

wynosi 10 złotych (opłaty należy dokonać w kasie basenu w dniu imprezy). 
3. W PŁYWANIU może wziąć udział każdy, kto dokona zgłoszenia e-mailem, do wyczerpania 

ustalonego limitu uczestników (50 startujących), po wcześniejszej weryfikacji. 

4. Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane 

na listę uczestników wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być obecny przy 

weryfikacji uczestników i podczas trwania PŁYWANIA i posiadać dokument tożsamości. 

5. Podpisanie listy startowej przy weryfikacji uczestników PŁYWNIA wiąże się jednoznacznie z 

akceptacją Regulaminu PŁYWANIA. 

6. Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptując Regulamin PŁYWANIA 

oświadcza, że jest zdolny do udziału w PŁYWANIU, nie są mu znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w PŁYWANIU oraz że startuje na własną 

odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w PŁYWANIU wiąże się z wysiłkiem 

http://www.osir.swidnica.pl/


fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem 

w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

Wpisanie się na listę uczestników PŁYWANIA jest równoznaczne z akceptację Regulaminu i 

oznacza, że Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika rozważył i ocenił zakres i 

charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w PŁYWANIU, startuje dobrowolnie i wyłącznie na 

własną odpowiedzialność. 

7. Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika podpisując listę startową oświadcza, że: 

a) według swojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia:  

- nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

- nie miał kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-COV-2 

- nie przebywa na kwarantannie, w izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

b) W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia udziału w PŁYWANIA organizowanym przez 

ŚOSiR wystąpią u niego objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuje się niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także 

ŚOSiR na adres mailowy: osir@osir.swidnica.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

c) Zobowiązuje się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego podczas udziału w PŁYWANIU.  

 

VI. ZGŁOSZENIA-ZAPISY 
1. Zgłoszenia do PŁYWANIA przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną w terminie: 

-  od 7 grudnia 2020r  od godz. 12.00. - do 15 grudnia 2020 r. do godz. 24.00. 

2. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: zapisy@osir.swidnica.pl 

3. W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, Datę urodzenia, Numer telefonu, Miejscowość. 

Należy też podać ewentualną godzinę startu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną 

godzinę Organizator ustali telefonicznie godzinę startu z uczestnikiem PŁYWANIA. Starty 

rzutów w godzinach: 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 

19.30. 

4. Organizator ustala limit uczestników na 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń - data i 

godzina przyjęcia zgłoszenia-maila. Po wyczerpaniu limitu uczestników możliwe jest 

utworzenie listy rezerwowej (10-20 osób). W razie wycofania się uczestnika z listy 

podstawowej Organizator powiadamiać będzie telefonicznie osoby rezerwowe o ewentualnym 

ich starcie w PŁYWANIU. 

5. Po zakończeniu zapisów uczestnicy zostaną przydzieleni do konkretnej godziny startu.                         

O przydzieleniu do danej godziny startu  uczestnicy powiadomieni zostaną drogą telefoniczną.                    

6. Uczestnicy PŁYWANIA, którzy zostaną przydzieleni do konkretnej godziny startu mają 

obowiązek startować o wyznaczonej dla nich godzinie startu i stawić się na najpóźniej10 minut 

przed startem w Biurze zawodów. 

7. Podczas weryfikacji i odbioru pakietów uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia dowodu 

tożsamości. Dotyczy to również rodziców-opiekunów prawnych zapisujących osoby 

niepełnoletnie. 

8. Podczas podpisywania się na liście startowej uczestnik PŁYWANIA, Rodzic/opiekun 

niepełnoletniego uczestnika oświadcza, że zapoznał się i akceptuje  Regulamin PŁYWANIA. 

 

VII NAGRODY 
1. Każdy uczestnik PŁYWANIA po zakończeniu swojego startu otrzyma pamiątkowy medal, 

certyfikat udziału z przebytym dystansem oraz słodki poczęstunek. 

2. Za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn przyznane będą dodatkowo puchary i sprzęt 

sportowy. Odbiór nagród za miejsca 1-3 możliwy będzie tuż po zakończeniu PŁYWANIA (ok. 

godz. 20.15) lub w późniejszym terminie w Biurze ŚOSIR ul. Śląska 35. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator PŁYWANIA w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zastrzega 
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sobie prawo do zmian regulaminowych. 

2. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. 

3. Osobom przebywającym na PŁYWANIU zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren: 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi) 

- materiałów wybuchowych , pirotechnicznych 

- napojów alkoholowych 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych 

4. Uczestnicy PŁYWANIA mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku 

publicznego, reżimu sanitarnego, poleceń obsługi imprezy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , 

każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie 

imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia. 

6. Organizator PŁYWANIA informuje, że impreza jest ubezpieczona od Następstw 

Nieszczęśliwych wypadków. 

7. Organizator zapewnia obecność ratowników wodnych 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy . 

 

IX. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wysłanie e-maila ze zgłoszeniem udziału w PŁYWANIU jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, 

adres e-mail, nr telefonu do celów uczestnictwa w imprezie pn. „30 MINUT NA MAKSA – 

POPŁYŃMY RAZEM NA REKORD ŚWIDNICY” organizowanej w dniu 19.12.2020 r. przez 

Świdnicki  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy . Jednocześnie biorąc udział w Imprezie 

Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego 

wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. 

facebook,) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji 

jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego 

rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej). 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 

z ogólnym Rozporządzeniem 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 (RODO), 

celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

(ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.  

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora  

jak powyżej lub na adres e-mail: biuro@osir.swidnica.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. realizacji zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz 

prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, wyłonienia najmłodszego i 

najstarszego Uczestnika Imprezy,  a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, 

w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w 

pkt. 1 

b. zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-COV-2 na 

podstawie art. 9 ust. 2 lit. i, w zw. z art. 6 ust 1 lit. c i e rozporządzenia RODO oraz ustawą 

z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)  

4) Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

a. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym w celu 

przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek Państwa zakażenia lub wykrycia, że 

przebywali Państwo w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania 

SARS – CoV – 2 (COVID-19) 

b. upoważnionym pracownikom Administratora, 

c. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy 

d. mediom  

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach 

społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych 

serwisów (m.in. Facebook)  

6) Okres przechowywania danych osobowych: 

a. e–mailowe zgłoszenia  przechowywane będą 10 dni od daty imprezy 

b. listy startowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy od daty imprezy - do celów 

statystycznych  

c. dane wizerunkowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w przypadku uczestników, których dane osobowe ujawnione zostaną w 

przestrzeni publicznej m.in. serwisach internetowych/społecznościowych. 

d. Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą 

zgodnie z art. 70 §1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym upłynął termin płatności podatku). 

7) Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,  

b. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

c. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8) Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 

9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 

przez ŚOSiR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

cytowanego wyżej Rozporządzenia. 

 

 


