
REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH DZIECI I MŁODZIEŻY 

„LIGA PŁYWACKA 2018” 

Lębork, 20 października 2018 roku 

I. Termin i miejsce zawodów  

Zawody odbędą się w dniu 20 października 2018 roku (sobota) o godz. 800 na pływalni 

miejskiej w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31. 

II. Organizator zawodów  

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku; 

UKS „Jedynka SOLEX” Lębork; 

Szkoła Pływania „SOLEX”. 

III. Cel zawodów  

Upowszechnianie sportu pływackiego dzieci i młodzieży. 

Wyłonienie utalentowanych uczestników mających predyspozycje do uprawiania pływania 

wyczynowego. 

Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności 

ruchowych dzieci i młodzieży. 

IV. Uczestnictwo  

W zawodach uczestniczyć mogą dzieci z Lęborka i okolic. 

Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

V. Zgłoszenia do zawodów  

Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć do biura Centrum Sportu i Rekreacji 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 roku do godz. 1500. 

Zgłoszenia po w/w terminie nie będą przyjmowane. 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, dystans, 

konkurencja oraz najlepszy wynik zawodnika. 

Każdy zgłoszony zawodnik zobowiązany jest dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna do 15 października 2018 r. 

Brak zgody uniemożliwia start w zawodach. Druk zgody na przetwarzanie danych 

osobowych można pobrać w biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku od 

poniedziałku do piątku w godz. 900-1500. 



VI. Program zawodów  

Godz. 800 Rozgrzewka dzieci z rocznika 2010 i młodsi, 2009; 

Godz. 815 Rozgrzewka dzieci z rocznika 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 i starsi; 

Godz. 830 Zbiórka wszystkich zawodników na brodziku; 

Godz. 835 Uroczyste otwarcie zawodów – defilada; 

Godz. 840 Rozpoczęcie konkurencji: 

1. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców rocznik 2010 i młodsi, 2009; 

2. 50 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców rocznik 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 

2003 i starsi; 

3. 25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców rocznik 2010 i młodsi, 2009; 

4. 50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców rocznik 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 

2003 i starsi; 

VII. Nagrody  

Za pierwsze trzy miejsce zawodnicy otrzymują medale w kategoriach wiekowych. 

Kategorie wiekowe:  

 rocznik 2010 i młodsi 

 rocznik 2009 

 rocznik 2008 

 rocznik 2007 

 rocznik 2006 

 rocznik 2005 

 rocznik 2004 

 rocznik 2003 i starsi 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych  

a) Uczestnik Lęborskiej Ligi Pływackiej 2018, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia 

uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację 

jego danych osobowych. 

b) Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla 
prawidłowej organizacji Lęborskiej Ligi Pływackiej 2018. 

c) Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowana będzie 

na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz 

w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych Lęborskiej Ligi Pływackiej 2018. 
d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zawodów pływackich jest 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 31. 

e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) 

tzw. „RODO”. 
f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na 

rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Lęborskiej Ligi Pływackiej 

2018 tylko w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych będzie niezbędne dla 

prawidłowej organizacji współzawodnictwa. 
g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do 

treści przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

h) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, 

informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe 
nie pochodzą od jej samej,  ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych. 

i) Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie 
któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie 

zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych Lęborskiej Ligi Pływackiej 2018.  
j) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji Lęborskiej Ligi 

Pływackiej 2018. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów 

archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  

k) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu 

przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora 

Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 
l) Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, 

która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami 

i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod 

adresem email : inspektor.abi2@gmail.com 

 

IX. Postanowienia końcowe  

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.  

Naczelnikiem zawodów jest trener pływania Dariusz Gromulski. 

Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do naczelnika zawodów. 

 

Zapraszamy 

Organizator zawodów 


