
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN VI ZAWODÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 

Z  

UKS AQUARIUS LESKO 

I. Organizatorzy zawodów  

- Uczniowski Klub Sportowy Aquarius Lesko 

- Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 

- Basen Aquarius Lesko 

II. Termin i miejsce zawodów 

6.12.2020 godzina 10.00 Basen Aquarius Lesko 

III. Cel zawodów 

 

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie pływania 

jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych. Wpajanie zasad 

fair play. Integracja społeczna dzieci ,trenerów i rodziców 

IV. Uczestnictwo 

 

 Każdy zawodnik uiszcza opłatę startową (bilet wejścia) w wysokości 20zł płatne w 

kasie pływalni Aquarius Lesko. 
 

 

 

1. Kat. I - 2012 i młodsi 25 m dowolnym (z sprzętem asekuracyjnym) 
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2. Kat. II -2011 i młodsi 25m st. dowolny 

3. Kat. III - 2010-2009 50 m st. dowolny 

4. Kat. IV - 2008-2007 50 m st. dowolny 

5. Kat. V - 2006-2004 50 m st. dowolnym 

5. 

 

Kat. VI- open  K/M 

50m st. Motylkowym ( O PUCHAR 

ŚW.MIKOŁAJA) 

6 Kat Masters Lesko 50m dowolnym MIX 



 

V. Program zawodów 

 

Przyjmowanie zgłoszeń do 1 dnia przed zawodami, w dniu zawodów będą uwzględniane 

jedynie korekty list startowych. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko, Imię, rok 

urodzenia, konkurencję startową, nazwą (klubu/ szkołę itp.) w miarę możliwości rekord 

czasowy. Zgłoszenia zbierane przez TRENERÓW AQUARIUS LESKO.  

 

1. 9.30- Rozpoczęcie rozgrzewki 

2. Odprawa sędziowska - 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

3. Otwarcie zawodów godz. 10.00, i pierwsze starty 

4. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców po zakończeniu startów. 

 

VI. Przepisy techniczne 

 

 Każdy zespół ma prawo zgłoszenia nieograniczoną ilość reprezentantów do 

poszczególnych konkurencji.  

 Sygnałem startu na poszczególnych zawodach jest sygnał gwizdka  

 Pomiar czasu odbywa się za pomocą stopera sportowego. 

 Na dystansie 25m pomiar czasu odbywa się za pomocą stopera  

 

VII. Zgłoszenia do zawodów: 

 

1. Zgłoszenie reprezentacji klubu automatycznie jest potwierdzeniem, że stan zdrowia 

uczestników umożliwia im rywalizację sportową. Zawodnicy posiadają szkolne 

ubezpieczenie od NW. 

2. Zgłoszenia do zawodów dokonujemy u Trenera Piotra Roszniowskiego w czasie zajęć 

klubowych ,lub droga e-mailowa uksaquarius@gmail.com (zawodnicy z poza klubu) 

 

VIII. Finansowanie: 

 Opłata startowa wynosi 20zł od każdego uczestnika, płatne w kasie Basenu 

Aquarius, (Opłatę ponosi zawodnik) 

 Koszt organizacji imprezy ponosi Organizator  

 

VIII. Nagrody 

 

 Dyplomy dla każdego uczestnika   

 Dla każdego uczestnika przewidziana paczka Mikołajowa  

 Medal Pamiątkowy dla każdego uczestnika  

 

IX. Postanowienia końcowe:  

 

 W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP - nie dotyczy falstartu.  

 W przypadku falstartu bieg zostanie powtórzony. A zawodnik który wykonał falstart 

zostaje zdyskwalifikowany. 

 W kategorii I start może odbywać się z wody lub z murka ,wyłącznie wtedy gdy 

zawodnicy pływalni po stronie głębszej pływalni 

 O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu 

indywidualnie przez sędziego czasowego, 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. 

Odpowiedzialność za posiadane badania ponosi opiekun, 



 Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące jakiejkolwiek konkurencji 

zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu, który samodzielnie zajmie 

stosowne stanowisko po zapoznaniu się z opiniami sędziów. Decyzja sędziego 

głównego jest ostateczna. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest 

UKS SP AQUARIUS LESKO 2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w 

celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów 

pływackich: VI Zawodów Mikołajowych z UKS Aquarius , aż do wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami 

przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami 

prawa oraz niniejszym Regulaminem. 4. Podane dane mogą być przekazywane innym 

firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru 

czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez 

sportowych -przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, 

wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych 

osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja 

umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) 

oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, 

świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 6. Uczestnikom przysługują prawa 

do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia 

przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach: „VI 

ZAWODY MIKOŁAJKOWE Z UKS AQUARIUS” . 7. Uczestnikom przysługuje również 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa 

powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora. Zawodach pływackich obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której trenuje - w każdy sposób, w jaki 

publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo 

opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i 

miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów pływackich. 

XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE Zawody zostaną zorganizowane według zaleceń 

zawartych w aktualnej PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 

PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU opracowaną przez Polski Związek Pływacki;. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest posiadanie przez klub podpisanych 

przez Prezesa/Dyrektora Klubu/Kierownika ekipy lub trenera biorącego udział w zawodach 

Deklaracji (załącznik 1), że w trakcie zawodów posiada tę Deklarację i Oświadczenia 

zawodników pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich 

(zał. 2.). W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID gospodarz zawodów 

wprowadza następujące zasady: − liczba osób startujących w zawodach jest ograniczona do 

250; W przypadku przekroczenia tej liczby organizator zwróci się do wszystkich klubów o 

zredukowanie zawodników do określonej liczby. − zgłoszenie do udziału w zawodach jest 

jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego trener/opiekun nie jest chory i w ciągu 

ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nie jest w 



okresie kwarantanny; − przed wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk; − 

przed wejściem na obiekt pływalni do momentu wejścia do szatni obowiązuje noszenie 

maseczki zakrywające usta i nos; − zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności, a na 

teren krytej pływalni w czasie trwania zawodów zostaną wpuszczeni tylko zawodnicy i ich 

trenerzy. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów; − za dyscyplinę i 

bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników, odpowiedzialni 

są trenerzy/opiekunowie ekip; − w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, 

wyniki, dekoracje itp.) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach 

reklamowych i promocyjnych organizatora. 

 

ORGANIZATOR: 

UKS AQUARIUS LESKO 

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO 

BASEN AQUARIUS LESKO 
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