
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /REGULAMIN/ 

I Amatorskie Zawody Rodzinne w Pływaniu na Basenie 
Otwartym  

KROSNO, 14 lipiec 2019 

 

ORGANIZATORZY:                                                          

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Klub Pływacki Masters Krosno 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

14 lipca 2019 (niedziela) , Kompleks Basenów Bursaki w Krośnie, ul. Bursaki 41  

DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:  

Niecka pływalni 25 m - 6 torów, temp. wody ~27 st. C  

PROGRAM ZAWODÓW:  

Godzina 8.30-10.30 – zgłoszenia do konkurencji indywidualnych i sztafet. 

Godzina 11.30 – start konkurencji indywidualnych 

Start do sztafet po zakończeniu konkurencji indywidualnych 

Dekoracja – ok. 30 min po zakończeniu ostatniej konkurencji pływackiej 

CEL ZAWODÓW: 

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego wśród rodzin z dziećmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem pływania, propagowanie aktywnego i bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą, integracja społeczności lokalnej oraz promowanie zdrowego stylu 
życia. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

W zawodach uczestniczyć mogą zarówno dzieci jak i dorośli uczestnicy według kategorii 
wiekowych, nie posiadający licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego 
odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż określone w punkcie 
dotyczącym kategorii wiekowych. 

KOSZTY UCZESTNICTWA:  

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 
 



 
STYL I DYSTANSE: 

Wyścigi indywidualne we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą stylem 
dowolnym na dystansie 50 metrów. 

Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 2 x 50 m (sztafeta dwuosobowa). 

W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest 
ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym 
przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być kraul, styl klasyczny, styl 
grzbietowy, styl motylkowy. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze 
słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.  

 Uwaga: Podczas rozgrywania sztafet rodzinnych drugi zawodnik może wystartować dopiero 
wtedy, gdy płynący przed nim zawodnik dotknie ściany. W przypadku gdy drugi zawodnik 
rozpocznie start zanim poprzedzający go pływak dotknie ściany, nastąpi dyskwalifikacja 
drużyny. Powyższe dotyczy skoków ze stopnia, skoków z brzegu, jak również startu z wody 
przy ścianie basenu. 

  

KATEGORIE WIEKOWE: 

Przyjmuje się następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem na kobiety  
i mężczyzn: 

A.     2013 i młodsi (6 lat i młodsi)        - 50 m (bez karencji) 

B.   2012-2011 (7-8 lat)                     - 50 m (bez karencji) 

C.   2010-2009 (9-10 lat)                       - 50 m (bez karencji) 

D.       2008-2007 (11-12 lat)                     - 50 m (1 rok karencji) 

E.   2006-2004 (13-15 lat)                     - 50 m (2 lata karencji)         

F.    2003-2000 (16-19 lat)                     - 50 m (2 lata karencji) 

G.     1999-1990 (20-29 lat)                     - 50 m (5 lat karencji) 

H.     1989-1980 (30-39 lat)                     - 50 m (2 lata karencji) 

I.     1979-1970 (40-49 lat)                     - 50 m 

J.  1969-1960 (50-59 lat)                     - 50 m  

K.  1959-1950 (60 -69 lat)                    - 50 m 

L.  1949 i starsi (70 lat i starsi)            - 50 m 

 

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 3 osób w danej kategorii), organizator zastrzega 
sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych. 



KLASYFIKACJA RODZINNA: 

O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne 
płynące jedynie w następujących składach rodzinnych: 

- matka+dziecko (syn/córka) lub ojciec+ dziecko (syn/córka) 

- dziadek+dziecko(wnuk/wnuczka), babcia+dziecko (wnuk/wnuczka) 

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast 
matki – macochy. 

W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, 
dwaj bracia, dwie siostry nie stanowią rodziny. 

 

NAGRODY: 

1. Klasyfikacja indywidualna 

- Najlepsze zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych otrzymują nagrody 
sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz medali (1-3 miejsce).  

2.  Klasyfikacja rodzinna (sztafeta): 

- Wszystkie rodziny biorące udział w sztafecie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a pierwszych 
30 rodzin wg klasyfikacji generalnej (odpowiednio do zajętego miejsca) otrzyma pamiątkowe 
puchary.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Krośnie  (MOSiR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Bursaki 41, 38-
400 Krosno, strona  internetowa www.mosirkrosno.pl,  Numer NIP : 684-17-68-228  
Numer : REGON: 000658981 
(Nr telefonu kontaktowego – administracja 13 43 680 03, adres poczty elektronicznej 

email: halakrosno@wp.pl) 

MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa na podstawie: 

1) Uchwały Nr IX/176/99 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie 
powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, 

2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/389/04 Rady Miasta Krosna z dnia 24 
marca 2004 r. 

3) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 
2. W MOSiR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, ul. 
Bursaki 41, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty 
elektronicznej na email: inspektorgdpr@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

http://www.mosirkrosno.pl/
mailto:inspektorgdpr@gmail.com


 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (tj. czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz 
na podstawie akceptacji Regulaminu i zgłoszenia udziału w organizowanym 
biegu, co stanowi zawarcie umowy, której osoba jest stroną)  

 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna 
zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym 
dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i 
odbioru nagród zgodnie z regulaminem imprezy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do 
osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej 
kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w 
MOSiR Krosno. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na 
sytuację dochodzenia roszczeń. 

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych 
mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. 

7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez 
inne przepisy prawne. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez 
uczestników w szatniach oraz na terenie pływalni;  

- Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki; 

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do 
celów organizacyjnych; 

- Uczestnik akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć 
lub filmów (prasa, telewizja, internet), przedstawiających go jako uczestnika zawodów w 
sposób nie naruszający jego prywatności i godności;  

- Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych 
ostateczna decyzja należy do organizatora; 



- Szczegółowe informacje można uzyskać w kasach Kompleksu Basenów Bursaki w Krośnie 
lub pod nr tel. 698 628 211 


