
 

        
 

Regulamin Zawodów Sprawnościowych 

na Wodnym Torze Przeszkód  

„Cicha woda brzegi rwie” 

29.01.2022 r. 
 
I. Miejsce i Termin  

 

- Pływalnia Miejska CSiR, ul. Sucharskiego 15 

- 29.01.2022 r. (sobota)  

- Godzina 16:00 

 

II. Organizatorzy  

 

- Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, 

- Augustowskie Placówki Kultury, 

- Miasto Augustów. 

 

III. Cele zawodów 

 

- Umożliwienie rywalizacji sportowej  

- Integracja społeczności lokalnej 

- Propagowanie zdrowego stylu życia 

 

IV. Warunki uczestnictwa  

 

- Opłata wejścia na basen w kasie pływalni ul. Sucharskiego 15, 

- Wymagana zgoda rodzica na uczestnictwo w zawodach, 

 

V. Zgłoszenia 

 

- Zgłoszenie należy złożyć wraz z wymaganą zgodą opiekuna prawnego zezwalającego na udział syna/córki 

w zawodach w biurze zawodów na pływalni przed zawodami.  

- Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu zawodów oraz 

regulaminu Pływalni CSiR.  

-  Zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny.  

 

VI. System i zasady zawodów: 

 

- Będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
 Chłopcy 8 – 12 lat 

 Dziewczęta 8 – 12 lat 

 Chłopcy 13 – 15 lat 

 Dziewczęta 13 – 15 lat 

 Chłopcy 16 lat i starsi 

 Dziewczęta 16 lat i starsi 

 Rodzic + Dziecko 



- Zawody polegają na pokonaniu dwóch Wodnych Torów Przeszkód w jak najkrótszym czasie, 

- Liczy się suma dwóch czasów, 

- Zawodnik ma 2 próby, 

- Wygrywa osoba, która pokona Tor w jak najkrótszym czasie, 

- Dla osób słabiej pływających zaleca się korzystanie z kamizelki asekuracyjnej. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe  

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów grozi kara dyskwalifikacji z zawodów. Karę orzeka 

organizator.  

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w zawodach 

osób chorych. Osoby biorące udział w zawodach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie 

badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w zawodach.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji Zawodów Sprawnościowych 

zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: przetwarzanie danych osobowych w postaci 

imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie 

internetowej ADO, portalu społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

4. Wprowadza się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO, 

stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Listy zgłoszeniowe z danymi zostaną usunięte po zakończeniu zawodów. 

6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie 

trwania zawodów.  

 

IX. Nagrody  

 

Trzy najlepsze osoby w kategorii chłopców, dziewcząt i rodzin otrzymają dyplomy oraz upominki. 

 

 

 

         

        Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 

r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum Sportu i 

Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane przez 

Dyrektora (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez telefon (87) 643 67 58 oraz 

za pomocą poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji zawodów 

zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 

email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu 

społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie 

odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane 

przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnej chwili. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie, Facebook Inc. 

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami 

upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego 

interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym 

administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub do 

wycofania zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w biegu nie jest 

możliwe bez ich podania. 

mailto:info@basenaugustow.pl
mailto:kontakt.itrs@gmail.com

