
REGULAMIN 

Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Prudnika 

 

I. CEL 

1. Promocja indywidualnej aktywności w czasie pandemii  

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Agencja Sportu i Promocji w Prudniku  

2. Gmina Prudnik 

 

III. BIURO ZAWODÓW  

      Biuro Zawodów znajduje się w Agencji Sportu i Promocji w Prudniku ul. Rynek 1, 48-

200 Prudnik tel. 77 436 25 63, e-mail: asip@asipprudnik.pl , które czynne jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW: 

1. Zawodnicy mają zabrać ze sobą, strój pływacki, czepek, okulary do pływania.  

2. Otwarcie zawodów przez Organizatora odbędzie się o godz. 9:00  

3. Wyniki zawodników to najlepsze trzy czasy w danym stylu w swojej grupie 

wiekowej.  

4. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu (tablica pół elektryczna) 

 

V. TERMIN: 

Zawody odbędą się 5 grudnia 2020 r. od godz. 9:00 na krytej pływalni Sójka. 

 

VI. UCZESTNICTWO:  

1. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu. 

2. Udział mogą wziąć zawodnicy w pięciu kategoriach wiekowych: I rocznik 2011 i 

młodsi, II rocznik 2010-2008, III rocznik 2007-2006, IV rocznik 2005-2003, V 

rocznik 2002 i starsi kat. OPEN 

3. Zawodnicy płyną na dystansie 25m i 50m, tylko najmłodsza grupa wiekowa płynie 

25m (jedną długość basenu) 

4. Każdy zawodnik w swojej grupie wiekowej ma możliwość wystartować w czterech 

konkurencjach pływackich, style: Motylkowy, Grzbietowy, Klasyczny, Kraul. 

 

VII. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia do udziału w zawodach pływackich będą odbywały się wyłącznie drogą 

elektroniczną, wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres 

asip@asipprudnik.pl lub w wiadomości prywatnej na facebook ASiP do 2.12.2020 r. 

 

 

mailto:asip@asipprudnik.pl


VIII. NAGRODY 

Puchary oraz medale za miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej. 

 

 

IX. Informacja dot. ochrony danych osobowych  

Na podstawie 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, informuje się: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i 

Promocji w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych 

Agencji Sportu i Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w zawodach 

pływackich organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, 

organizacji i rozliczenia zawodów i imprez towarzyszących oraz informacji i promocji 

tej imprezy z  wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, 

na podstawie:  

a) Art. 6 ust. 1 lit. „a” 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  

b) Art. 6 pkt 1 lit. f - 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 - zastosowanie systemu kontroli dla 

zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora 

c) Regulaminu zawodów pływackich szkół podstawowych o Puchar Burmistrza 

Prudnika.  

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi 

i kurierzy podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono 

przetwarzanie danych osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w celu przekazywania Panu/Pani 

informacji o zawodach pływackich, organizowanych przez Agencję Sportu i 

Promocji. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.  

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 



dowolnym momencie. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

X. UWAGI ORGANIZATORA: 

1. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach dotyczących 

zawodów pływackich ( plakat, informacje prasowe). 

2. Informacje na temat zawodów pływackich o Puchar Burmistrza Prudnika będą 

umieszczone na stronie internetowej www.asipprudnik.pl, facebooku ASiP 

Prudnik oraz w lokalnych mediach. 

3. Uczestnik udziela praw do wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem bez 

konieczności i każdorazowo ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje publiczne 

wykorzystanie zdjęć  w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych 

przez ASiP Prudnik. 

4. Uczestnicy zawodów pływackich biorą w nich udział dobrowolnie będąc 

świadomi ryzyka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, 

nie odpowiada za wypadki powstałe z winy uczestników. 

5. Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia zawodów.  

6. Sędzią głównym podczas zawodów będzie Pan Krystian Trentkiewicz                                                                          

tel. 604 513 892. 

 

XI. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

godz. 9:00 – roczniki 2011 i młodsi  

godz. 11:00 – roczniki 2010 – 2008 

godz. 13:00 – roczniki 2007 – 2006 

godz. 15:00 – roczniki 2005 – 2003 

godz. 16:00 – roczniki 2002 i starsi / kategoria OPEN  

 

 Program zawodów może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników. 

 

 

 

 

http://www.asipprudnik.pl/
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