
Załącznik do Zarządzenia nr 226 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku  

zs. w Nowej Wsi z dnia 17 maja 2022r. 

   

REGULAMIN  

Zawodów Pływackich z okazji Dnia Dziecka 2022 

 

I. ORGANIZATOR ZAWODÓW  

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi.  
 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

1. Zawody odbędą się 11 czerwca 2022 roku (sobota) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku     

z siedzibą w Nowej Wsi – Kryta Pływalni FALA.  

2. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9.00  
 

III. CEL ZAWODÓW  

1. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej 

początkujących pływaków. 

2. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji.  

3. Promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminy Trzebownisko. 
 

IV. UCZESTNICTWO  

1. Dzieci szkół podstawowych.  
 

V. DANE TECHNICZNE  

1. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni: Basen sportowy – długość 25 m (6 torów), 

głębokość 1,20-1,80m – temperatura wody 28⁰ C  

2. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.  

3. Pomiar czasu w konkurencjach ręczny, tablica wyników (półautomat).  
 

VI. KOORDYNATOR ZAWODÓW I KOMISJA SĘDZIOWSKA  

1. Koordynator zawodów – Dominika Śliż; tel. 17 77 13 123; 782 272 030;  

2. Komisję sędziowską powołuje organizator.  
 

VII. KATEGORIE WIEKOWE, KONKURENCJE  

1. kategoria: rocznik 2007-2008 
1) 50 m stylem dowolnym dziewcząt / chłopców  
2) 50 m stylem klasycznym dziewcząt / chłopców  
3) 50 m stylem grzbietowym dziewcząt / chłopców  
 

2. kategoria: rocznik 2009-2010 
1) 50 m stylem dowolnym dziewcząt / chłopców  
2) 50 m stylem klasycznym dziewcząt / chłopców  
3) 50 m stylem grzbietowym dziewcząt / chłopców  
 

3. kategoria: roczniki 2011-2012 
1) 25 m stylem dowolnym dziewcząt /chłopców  
2) 25 m stylem klasycznym dziewcząt / chłopców  
3) 25 m stylem grzbietowym dziewcząt / chłopców  
 

4. kategoria: roczniki 2013 i młodsi 

1) 25 m stylem dowolnym dziewcząt / chłopców  

2) 25 m stylem grzbietowym dziewcząt / chłopców  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian kategorii w przypadku zgłoszenia małej lub dużej 

liczby osób w danej kategorii.  



VIII. NAGRODY  

1. Dyplomy i medale za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

 

IX. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 1. Zgłoszenia od 17 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku. Ilość miejsc ograniczona – decyduje 

kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.  

2. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodów Pływackich) do 

pobrania na stronie internetowej OSiR: www.basentrzebownisko.pl lub w kasie pływalni.  

3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie należy pozostawić w 

stanowisku kas Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi – Kryta Pływalnia FALA 

w godzinach od 6.00 do 22.00. Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane.  

4. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez organizatora. 

5. Zawody mają charakter amatorski. Uczestnik zawodów nie może posiadać licencji zawodnika 

pływania. (W sprawach spornych przy weryfikacji zawodników w dniu zawodów rodzic/opiekun 

prawny zostanie poproszony o podpisanie oświadczenia).  

6. Zawody są bezpłatne.  
 

X. DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w 

Nowej Wsi; 36-001 Trzebownisko; Nowa Wieś 387 nr tel: 17 771 31 20 (dalej: "Administrator").  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lexmod.pl.  

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i f RODO : a) w celu 

uczestnictwa w zawodach w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego w 

sprawach z tym związanych, b) w celu wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych, 

reklamowych i promocyjnych, prasowych.  

4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane: a)dostawcom usług w zakresie organizacji 

zawodów na podstawie zawartych umów, b)podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, a po tym 

czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z 

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Natomiast dane osobowe w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do realizacji celu wskazanego w pkt.3 b lub do momentu wycofania zgody.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

- na warunkach określonych w przepisach RODO.  

7. Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania 

uniemożliwia udział osoby małoletniej w zawodach. Natomiast brak zgody w zakresie przetwarzania 

w celach wykorzystania wizerunku dziecka w celu i zakresie wskazanym w pkt.3 b.  
 

XI. PRZEPISY TECHNICZNE  

1. Każdy uczestnik ma prawo startu w jednej lub w dwóch konkurencjach.  

2. Zawodnik z młodszej kategorii wiekowej może być zgłoszony do konkurencji w starszej kategorii.  

3. Zawody przeprowadzone będą seriami na czas, obowiązuje podział na kategorie wiekowe. Start 

w wyścigach w stylu dowolnym i klasycznym rozpoczyna się skokiem ze słupka lub murka. Na długi 

gwizdek sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy lub murek i pozostają tam. Na 

komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową z przynajmniej jedną stopą 

na krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Start w wyścigach w stylu 
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grzbietowym odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego pływacy 

bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej 

zwłoki wracają na miejsca startowe. Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycję startową, starter podaje 

komendę „na miejsca”.  

4. Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie miał prawo powtórzyć swój start ale 

tylko raz. Jeśli wykona drugi falstart zostanie zdyskwalifikowany.  

5. Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.  

6. W konkurencjach dłuższych niż 25 m pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze 

ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub 

odbicie się od dna pływalni.  

7. O kolejności miejsc w danej kategorii decyduje najlepszy czas. W przypadku gdy dwóch lub więcej 

zawodników uzyska taki sam czas w danej konkurencji zostanie przeprowadzony repasaż. Zwycięzca 

rywalizacji wygrywa punktację. Osiągnięcie przez zawodników startujących w repasażu gorszego 

czasu niż zawodnik niżej sklasyfikowany (nie biorący udziału w repasażu) nie ma wpływu na miejsce 

w klasyfikacji ogólnej lecz tylko służy wskazaniu kolejnego miejsca wśród zawodników biorących 

udział w repasażu.  

8. Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone.  

9. Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie 

powoduje dyskwalifikację winnego. Zabronione jest używanie urządzeń lub ubioru, które 

pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość np. płetwy, łapki, rękawice, deski, 

makarony, pływaczki, itp.  

10. W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest 

notowana w wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca. Zawodnik o dyskwalifikacji 

zostanie poinformowany po wyścigu.  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje koordynator zawodów.  

2. Organizator zapewnia obsługę techniczną oraz zabezpieczenie opieki medycznej.  

3. Przy weryfikacji zawodników wymagana jest legitymacja szkolna. Zawodnicy nieposiadający 

ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem nie zostaną dopuszczeni do zawodów.  

4. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych zawodników zawody mogą zostać odwołane.  

5. Organizator przedstawi informacje porządkowo-organizacyjne dotyczące zawodów do dnia 9 

czerwca 2022 roku na stronie internetowej: www.basentrzebownisko.pl  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie pływalni. 

7. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startu 

zawodników; dopisywanie, zamiana itp.  

8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i 

Regulaminu Pływalni Fala.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje spowodowane udziałem w 

zawodach.  

11. Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów odpowiedzialność ponosi 

jego rodzic/opiekun prawny.  

12. Uczestników zawodów obowiązują czepki oraz strój kąpielowy zgodny z regulaminem pływalni. 

Zawodnicy nie spełniający w/w wymagań nie zostaną dopuszczeni do startu.  

13. Na hali basenowej podczas zawodów przebywają tylko zawodnicy oraz obsługa techniczna 

zawodów. Rodzice, opiekunowie nie wchodzą na halę basenową. 

 

 

 

http://www.basen.trzebownisko.pl/

