
REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW W PŁYWANIU 

DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MYSŁOWICE

Cel zawodów;          Upamiętnienie 100-tnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego  

                                 Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, czynne spędzanie czasu        

         wolnego 

      

Termin zawodów :   11 maj 2019 sobota godzina 13:00

Miejsce zawodów:   KWK Wesoła Mysłowice – Basen

Dane techniczne:     Basen 25 metrów, 5 torów, pomiar czasu elektroniczny

Organizator ;            Urząd Miasta Mysłowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice

Uczestnicy:              Każdy uczestnik w wieku od 5 do 16 lat zdrowy, posiadający wypełniony i 

podpisany druk zgody rodzica na udział w zawodach,

Zgłoszenia do zawodów: Zapisy i informację droga elektroniczną na adres     

      m.grasela@mosir.myslowice lub tel. 690 216 008

Termin zgłoszeń:     do 10 maja 2019

Warunki finansowe: koszty organizacyjne ponosi MOSiR Mysłowice

Przepisy zawodów:  Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP z małymi wewnętrznymi 

          zmianami.

                                 W sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny zawodów.

Nagrody:                  Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa w zawodach,

                                 Dla miejsc 1-3 w rywalizacji medal, plus nagroda rzeczowa.

Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach organizacji,  promocji
oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna, rok urodzenia, adres e-
mail, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z
Rozporządzeniem 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,
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4. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  prawo  ich
poprawiania,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6. Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować się  z  inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem  praw  przysługujących  im  na  mocy  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.

9. Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone
terytorialnie  i  czasowo wykorzystanie  wizerunku  przez  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji  w  Mysłowicach  z  siedzibą  w  Mysłowicach  przy  ul.  Ks.  N.  Bończyka  32z
obejmujące  utrwalanie,  obróbkę,  powielanie  i  wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  oraz
materiałów  filmowych  przedstawiających  jego  osobę  do  celów  informacyjnych,
marketingowych i  promocyjnych.  Zgoda obejmuje również umieszczanie i  publikowanie
zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej MOSiR-u,
na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz
w lokalnych mediach i prasie. 

Uczestnicy/rodzice/opiekunowie  prawni,  wyrażają  zgodę  na  podejmowanie  decyzji
związanych  z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia
zdrowia i życia mojego dziecka, przez kierownika zawodów lub opiekuna, w czasie trwania,
dojazdu lub po zakończeniu zawodów

Imienne zgłoszenie do zawodów dziecka oznacza, iż uczestnik/rodzic/opiekun prawny oraz 
odpowiedzialny, zapoznali się z niniejszym Regulaminem Otwartych Mistrzostw Mysłowic w 
Pływaniu i akceptują wszystkie jego, zasady, warunki i postanowienia.

W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania sportowego
roku szkolnego i wymagających zajęcia stanowiska, decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.    
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Zawody sportowe w pływaniu: konkurencje:

Konkurencje dla najmłodszych 5/6 lat

• połów skarbów na czas 
• 25 m z makaronem lub deską skok z słupka 

Konkurencje dla dzieci 7/8 lat

• 25 m stylem dowolnym z deską lub bez deski skok z słupka
• tor przeszkód na płytkiej wodzie

Konkurencje dla dzieci 9/10 lat 
• 25 m stylem dowolnym bez deski
• pływanie pod wodą przez hula hopy na czas 

Konkurencję dla młodzieży 11/12 lat
• 25/50 m stylem dowolnym 
• tor przeszkód pod wodą na czas 

Konkurencję dla starszych powyżej 13 lat
• 50 m stylem dowolnym
• tor przeszkód pod wodą na głębokiej wodzie na czas 

Zawody polegają na wykonaniu dwóch konkurencji następnie sumujemy czasy co 
daje ostateczny wynik uczestnika.


