
REGULAMIN RODZINNYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU 

POD PATRONATEM BURMISTRZA ROBERTA JAKUBOWSKIEGO  
W RAMACH CYKLU ZAWODÓW SPORTOWYCH AKTYWNY KANZAS 

 
1. Miejsce i terminy zawodów: 
Miejsce: Pływalnia Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki  
ul. Kilińskiego 75a 
Termin: 18 marca 2023 r. w godzinach 9:00-11:00. 
 
2. Organizatorzy:  
UKS Piątka Konstantynów Łódzki. 
Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim. 
 
3. Cele zawodów: 
1) popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji; 
2) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej; 
3) promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
4. Charakter zawodów: 
Zawody mają charakter amatorski w formie zabawy. 
 
5. Uczestnicy: 
Dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież ze szkół podstawowych, dorośli. 
 
6. Zgłoszenia uczestników: 
Indywidualne zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 18 marca 2023 r. do godz. 8:00 w pomieszczeniu 
trenerów, bądź bezpośrednio przed zawodami. Zgłoszenia można dokonać tylko na formularzach 
przygotowanych przez organizatora, dostępnym na stronie internetowej: www.ukspiatka.pl lub www.basen-
konstantynow.pl  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie Oświadczenia uczestnika stanowiącego 
załącznik do formularza zgłoszeniowego. 
UWAGA: 
▪ niepełnoletnie dzieci i młodzież muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do 
uczestnictwa w zawodach, 
▪ zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 
 
7. Rodzaje konkurencji: 
Konkurencja niespodzianka dla rodziców i dzieci 
Konkurencja rodzinna bez kategorii wiekowych – basen sportowy (do 180 cm głębokości): 
▪ sztafeta rodzinna  – dziecko + pełnoletni członek rodziny 
Dystans: 2 x 25m stylem dowolnym. 
Nagrody: wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe medale  
 
8. Zasady przeprowadzonych zawodów’: 
1) uczestnicy wykonują start z wody lub ze słupka startowego 
2) dopuszcza się użycia przez dzieci z I sztafety rodzinnej makaronu pływackiego.  
3) w przypadku falstartu doliczane są dodatkowe 2 sekundy do uzyskanego czasu; 
4) pomiar czasu – ręczny; 
 
9. Sprawy związane z zawodami: 
1) wręczanie nagród będzie odbywać się w trakcie trwania zawodów po każdej z przeprowadzonych konkurencji; 
2) uczestnicy przebierają się i zwalniają szafki w szatni po ceremonii dekoracji; 
3) rodzicom/opiekunom prawnym uczestników oraz pozostałym kibicom zostaną udostępnione miejsca na 
trybunach; 
4) nie ma możliwości przebywania na płycie pływalni osób nieuczestniczących w zawodach. 
 
10. Koszty udziału w zawodach, odpowiedzialność i ubezpieczenie: 
1) koszty zawodów pokrywają organizatorzy 
2) każdy uczestnik zgłaszający swój udział w zawodach (w imieniu uczestników niepełnoletnich działają rodzice 
lub prawni opiekunowie) oświadcza i zobowiązuje się, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność lub 
do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach; 
3) każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia się we własnym zakresie; 
4) organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów; 
5) uczestnik ponosi odpowiedzialność za swój stan zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 
ta spoczywa na ich opiekunach prawnych); 

http://www.basen-konstantynow.pl/
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6) uczestnik startuje w zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 
przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko i zagrożenie wypadkami; 
7) organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, które wynikają z udziału w zawodach 
osób chorych oraz za kontuzje, wypadki, urazy i koszty leczenia wynikłe z udziału w zawodach, chyba że 
wynikają one z jego winy; 
8) organizator zapewnia opiekę medyczną przez cały okres trwania zawodów; 
9) uczestnicy za wyrządzone przez siebie szkody ponoszą pełną odpowiedzialność materialną (w przypadku osób 
niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na opiekunie prawnym); 
10) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 
 
11. Przetwarzanie danych osobowych: 
1) Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim  z siedzibą przy ul. Kilińskiego 75a, 95-050 
Konstantynów Łódzki, jako organizator zawodów, będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzach 
zgłoszeniowych do Rodzinnych Zawodów w pływaniu pod patronatem Burmistrza Roberta Jakubowskiego 
wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz promocji i upowszechniania sportu i kultury 
fizycznej, na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum 
Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim stanowiącej Załącznik Nr 1 do Regulaminu; 
2) Dane osobowe uczestników, a w szczególności osób nagrodzonych w zawodach 
w zakresie ich imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości z jakiej pochodzą mogą być przekazywane 
mediom, publikowane w informatorach branżowych oraz w administrowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji  
w Konstantynowie Łódzkim oraz UKS Piątka Konstantynów Łódzki stronach internetowych i social mediach,  
w zakresie, w jakim dotyczą promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej; 
3) Uczestnik (jego opiekun prawny) dokonując zgłoszenia uczestnictwa w zawodach 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim jego danych 
osobowych oraz wizerunku w celach i na zasadach określonych w pkt 2 powyżej i w Klauzuli informacyjnej  
o przetwarzaniu danych osobowych; 
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez ich weryfikacji  
i możliwości przetwarzania w celach i na zasadach określonych w pkt 2 powyżej i w Klauzuli informacyjnej  
o przetwarzaniu danych osobowych; 
5) Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do uzupełniania ich i poprawiania. 
 
12. Postanowienia końcowe: 
1) zawody prowadzone będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem obiektu, w którym się 
odbywają - Regulaminem Pływalni; 
2) organizator zawodów upoważniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu, 
oraz do wprowadzania ewentualnych zmian, które najpóźniej w dniu zawodów zostaną podane do wiadomości 
uczestników; 
3) uczestnik przed udziałem w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 
oraz treścią Regulaminu pływalni; 
4) Regulamin i jego ewentualne zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej organizatora 
zawodów. 
5) udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminu Pływalni; 

6) decydując się na udział w zawodach uczestnik zobowiązuje się do stosowania się w trakcie zawodów do 

poleceń ratowników i pracowników organizatora; 

7) wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie organizator zawodów;. 

8) w kwestiach nie objętych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator zawodów; 

9) integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

▪ Załącznik Nr 1: Klasyfikacja do zawodów oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim. 

    

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 
 
    Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, ul. 
Kilińskiego 75 A, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel. (0-42) 211-19-05, e-mail: basen@basen-konstantynow.pl 
    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@basen-konstantynow.pl 
    Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań gminy w zakresie rozwoju i upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, których przedmiotem działania jest stwarzanie warunków do 



rekreacji, upowszechniania sportu, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w zakresie 
niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
    Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy 
przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom i operatorom pocztowym oraz 
podmiotom którym powierzono dane w drodze umowy. 
    Administrator nie przekazuje Pani/a danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
    Pani/a dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas 
niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do 
realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 
wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do 
upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach  oraz 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. 
    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz 
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, 
kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku 
ustawowego. 
    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
    W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/u 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa. W przypadku zawierania umowy 
podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność jej zawarcia. 
    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 


