
 

 

GRAND PRIX w PŁYWANIU  

Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 
Rawa Mazowiecka, 5 październik 2019 

 
 

1. TERMIN ZAWODÓW: sobota - 5 października 2019, rozgrzewka godz. 8
30

 – 8
55

, start zawodów 9
00

 
 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływania Aquarium, ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

 basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 27
0
 C 

 pomiar czasu automatyczny 
 

4. ORGANIZATOR: WOPR Województwa Łódzkiego 
 

5. PARTNERZY ZAWODÓW: 

 Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber 

 Radio Łódź 

 Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 
 

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Piotr Kucharski, Patryk Sokal 
 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 Brak opłaty startowej. 
 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Startujący podczas odbioru pakietu startowego wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia, 
odpowiedzialności oraz zgodzie na udzielanie wizerunku. Brak złożonego oświadczenia powoduje 
usunięcie z list startowych.  

 Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

 W zawodach prawo startu mają mieszkańcy Województwa Łódzkiego. 

 Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 300 osób. O starcie w zawodach 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń.  
 

9. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia tylko drogą mailową na adres:  zawody.wopr@interia.pl  

 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, 

 Termin zgłoszeń upływa 1 października 2019 o godzinie 24
00

. 

 Skreślenia możliwe do 3 października 2019 do godziny 20
00

. Skreślenia przyjmowane tylko mailem na adres 
zawody.wopr@interia.pl 

 Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, nie będą dokonywane jakiekolwiek zmiany za 
wyjątkiem skreśleń. 
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10. PROGRAM ZAWODÓW oraz konkurencje – start 9:00 (uroczyste otwarcie – 10:00): 

 
1. DZIECI najmłodsze (25 m stylem dowolnym) - w wieku: 5-ciu lat (i młodsi) - tj. urodzeni w roku 2014 i młodsi 6-ciu lat 
- tj. urodzeni w roku 2013 (2 grupy wiekowe - 4 kategorie wynikające z podziału na płeć). 
2. DZIECI młodsze (25 m stylem dowolnym) - w wieku: 7-miu lat - tj. urodzeni w roku 2012, 8-miu lat - tj. urodzeni w 
roku 2011, 9-ciu lat - tj. urodzeni w roku 2010 (3 grupy wiekowe - 6 kategorii wynikających z podziału na płeć). 
3. DZIECI starsze (50 m stylem dowolnym) - w wieku: 10-ciu lat - tj. urodzeni w roku 2009, 11-stu lat - tj. urodzeni w roku 
2008, 12-stu lat - tj. urodzeni w roku 2007, 13-stu lat - tj. urodzeni w roku 2006, 14-stu lat - tj. urodzeni w roku 2005, (5 
grup wiekowych - 10 kategorii wynikających z podziału na płeć) 
4. MŁODZIEŻ młodsza (50 m stylem dowolnym) - która stanowi młodzież w wieku: 15 do 16 lat - tj. urodzeni w latach 
2003 do 2004 (1 grupa wiekowa - 2 kategorie wynikające z podziału na pleć). 
5. MŁODZIEŻ starsza (50 m stylem dowolnym) - która stanowi młodzież w wieku: 17 do 18 lat - tj. urodzeni w latach 
2001 do 2002  (1 grupa wiekowa - 2 kategorie wynikające z podziału na płeć). 
6. SEMI SENIOR (50 m stylem dowolnym) - która stanowią osoby w wieku: 19 do 35 lat - tj. urodzeni w latach od 2000 r. 
do 1984 r. (1 grupa wiekowa - 2 kategorie). 
7. SENIOR (50 m stylem dowolnym) - która stanowią osoby w wieku: 36 do 45 lat - tj. urodzeni w latach od 1974 r. do 
1983 r. (1 grupa wiekowa - 2 kategorie). 
8. SUPER SENIOR - 1grupa wiekowa, która stanowią: - KOBIETY w wieku 46 lat i starsze - tj. urodzone w roku 1973 i w 
latach wcześniejszych ( 25 m stylem dowolnym)(- 1 kategoria) - MĘŻCZYZNI w wieku 46 lat i starsi - tj. urodzeni w roku 
1973 i w latach wcześniejszych (50 m stylem dowolnym) (- 1 kategoria). 

 

11. ODZNACZENIA: 

 Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników. 

 Statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej. 

 Dyplomy za sześć pierwszych miejsc w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 

 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych 
miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

 W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

 Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

 Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie ekip. 

 Wokół niecki basenu mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danej konkurencji oraz trenerzy. 

 Miejscem oczekiwania na start będzie hala basenowa w części rekreacyjnej, na której będą podawane 
informacje dotyczące przebiegu zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych 
i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

 Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów. 

 Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

 Listy startowe oraz wyniki będą dostępne na tablicach informacyjnych na hali basenowej oraz trybunach. 
 
 

 
 
 



* Zgoda na udział w zwodach pływackich – osoba dorosła – załącznik nr 1a 

 
 

……………………………………………… 
imię i nazwisko  
 
……………………………………................ 
adres 
 
……………………………………................ 
tel. kontaktowy 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę i chęć udziału w zawodach pływackich w dniu  05.10.2019r. na pływalni Aquarium w Rawie 

Mazowieckiej. Jednocześnie oświadczam, że  jest zdrowa/y i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na mój udział w 

zawodach sportowych.  

  

 

……………………….       …………………………………………..… 

data        podpis  

 
 
 
 
 
* Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zwodach pływackich – załącznik nr 1b 

 
 

……………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 
……………………………………................ 
adres 
 
……………………………………................ 
tel. kontaktowy 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki …………………………………………………………..…………. w  zawodach pływackich 

w dniu  05.10.2019r. na pływalni Aquarium w Rawie Mazowieckiej. Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe 

i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach sportowych.  

  

 

………………………       …………………………………………..… 

data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 



* WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – załącznik 2 

 

………………………………………                                                                                            Rawa Mazowiecka, dnia ………………………………….… 
dane kontaktowe  
osoby podpisującej  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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 (dalej RODO), oświadczam że:  

wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich ( i dziecka – jeśli dotyczy*) danych osobowych przez Administratora (organizatora 

Grand Prix w pływaniu) danych osobowych w postaci: 

a) Imię i nazwisko zawodnika 

b) Wiek zawodnika 

c) Dane teleadresowe zawodnika 

w formie papierowej/elektronicznej *  w celu przeprowadzenia zawodów pływackich 5 października 2019 r. w Rawie Mazowieckiej. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są ono zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania oraz prawach, które 

mi przysługują.  

Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, 

której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych. 

  *Niepotrzebne przekreślić lub usunąć  

__________________________     

                                                                                                                                podpis imię i nazwisko    

 

 

 
* WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – załącznik 2 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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Z definicji RODO - „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, 

której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych. 

  *Niepotrzebne przekreślić lub usunąć  

__________________________     

                                                                                                                                podpis imię i nazwisko    


