
REGULAMIN 

ZAWODÓW II GRAND PRIX ŻOLIBORZA W PŁYWANIU  

 

I. Organizator: 
Organizatorem amatorskich zawodów pływackich pn.: „II Grand Prix Żoliborza w Pływaniu”, 

zwanych dalej „zawodami”, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy 

Żoliborz z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, tel. 22 832 46 00, zwany 

dalej „OSiR Żoliborz” lub „Organizatorem”. 

 

II. Cel zawodów: 
1) popularyzacja pływania wśród mieszkańców Warszawy i okolic, jako dyscypliny 

wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych; 

2) budowanie postaw otwartych na aktywność fizyczną, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą; 

3) umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich zawodnikom; 

4) przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród 

uczestników; 

5) promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania  

i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży; 

6) zapoznanie zawodników z procedurami oraz atmosferą profesjonalnych zawodów 

pływackich; 

7) integracja między zawodnikami. 

 

III. Termin i miejsce: 

1. Zawody składają się z czterech tur. Każda z tur zawodów odbędzie się na pływalni OSiR 

Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie w następujących terminach: 

 

I tura 08 grudnia 2018           (sobota) 

II tura 16 luty 2019                 (sobota) 

III tura  06 kwietnia 2019         (sobota)  

IV tura – Finał  01 czerwca 2019          (sobota) 

 

2. Każda z tur zawodów rozpoczyna się o godzinie 9:00 a kończy około godziny 14:00. 

3. Program Minutowy Zawodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Zapisy i opłaty: 

1. Zapisów wraz z opłatą wpisową należy dokonywać każdorazowo do środy poprzedzającej 

daną turę zawodów lub do wyczerpania limitu miejsc – Organizator ustala limit 

uczestników biorących udział w zawodach do 200 osób (decyduje kolejność zgłoszeń): 
1) drogą mailową: imprezy@osir-zoliborz.waw.pl, albo 

2) osobiście w Dziale Sportu Marketingu i Administracji: pokój 114, OSiR Żoliborz  

ul. Potocka 1 w Warszawie w godzinach:  
a) poniedziałki, wtorki: 14.00 – 17.30,  

b) środy: 16.00 – 19.00, 

c) piątki, soboty: 10.00 – 14.00. 

2. Poprawne zgłoszenie mailowe powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika, orientacyjny czas (rekord życiowy) 

pokonania dystansu 25m dla kat. A-B i K/M80 oraz 50m dla kat. C-K/M70, zgodnie  

z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej; 
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2) zeskanowane, wypełnione i podpisane własnoręcznie, oświadczenie uczestnika 

zawodów, bądź w przypadku nieletniego uczestnika zawodów – oświadczenie jego 

prawnego opiekuna, zgodnie z formularzem oświadczenia dostępnym na stronie 

internetowej; 

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej.  

3. Zgłoszenie dokonywane osobiście następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 

zgłoszenia oraz formularza oświadczenia, których druki dostępne są w Dziale Sportu 

Marketingu i Administracji OSiR Żoliborz - pokój 114, oraz przedstawienie potwierdzenia 

uiszczenia opłaty wpisowej.  

4. Zgłoszenie zawodnika do pierwszej tury nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do kolejnych 

tur. 

5. Udział w kolejnych turach każdorazowo musi być potwierdzony nowym zgłoszeniem. 

6. Opłata wpisowa w kat. A- G wynosi 15 złotych, w kat. K/M20 – K/M80 wynosi 20 złotych 

– jednorazowo za udział w każdej turze. 

7. Opłata wpisowa może zostać uiszczona w kasie OSiR Żoliborz albo przelewem na rachunek 

bankowy OSiR Żoliborz: 52 1030 1508 0000 0005 5047 5006 (w tytule przelewu należy 

wpisać: imię i nazwisko zawodnika, II Grand Prix Żoliborza w Pływaniu oraz numer danej 

tury zawodów). 

8. Brak potwierdzenia wpłaty, skutkować będzie nie przyjęciem zgłoszenia do udziału  

w zawodach. 

9. W przypadku dokonania opłaty przez zawodnika i nie pojawienia się na zawodach oraz nie 

poinformowanie Organizatora o nieobecności, Organizator nie zwraca wpisowego. Zwrot 

opłaty wpisowej będzie możliwy tylko po skutecznym poinformowaniu Organizatora  

o nieobecności uczestnika – do środy poprzedzającej daną turę do godziny 19:00. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do zawodów  

w przypadku podania w zgłoszeniu danych niezgodnych z prawdą. 

11. Zgłoszenie się uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z tym,  

że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Zawodów, w tym z Klauzulą informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Żoliborz, oraz Regulaminem Pływalni i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy nie są 

zarejestrowani w Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Pływackim lub jego 

odpowiednikach w pozostałych województwach, nie posiadają licencji Polskiego Związku 

Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą oraz nie posiadali jej w okresach krótszych, 

niż określone poniżej: 

A, B, C, D: bez karencji – wszyscy są dopuszczeni 

E: 1 rok karencji 

F: 3 lata karencji 

G, K 20, M 20: 4 lat karencji 

Pozostałe kategorie: bez karencji 

 

2. Podczas każdorazowego zapisu zawodnik zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, zweryfikować dane i złożyć oświadczenia: 

1) o stanie zdrowia, 

2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunki, 

3) o akceptacji treści Regulaminu Zawodów oraz Regulaminu Pływalni, 

z zastrzeżeniem że oświadczenie nieprawdy w ww. zakresie skutkuje dyskwalifikacją. 



3. Druki formularzy, o których mowa w pkt 2 są dostępne na stronie internetowej: www.osir-

zoliborz.waw.pl oraz w Dziale Sportu Marketingu i Administracji OSiR Żoliborz – pokój 

114. W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia opiekun prawny. 

4. Każdy zawodnik ma prawo do startu w konkurencji głównej na dystansie właściwym dla 

swojej kategorii wiekowej. 

 

VI. Kategorie: 
1. Start zawodników jest możliwy wyłącznie w jednej z podanych niżej kategorii wiekowych 

- zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika: 

 

Kategoria Rok urodzenia Dystans 

A – (d/ch) Rocz. 2011 i młodsi 25m /stylem dowolnym 

B – (d/ch) Rocz. 2010 25m /stylem dowolnym 

C – (d/ch) Rocz. 2009 50m /stylem dowolnym 

D – (d/ch) Rocz. 2008 50m /stylem dowolnym 

E – (d/ch) Rocz. 07 – 06 50m /stylem dowolnym 

F – (d/ch) Rocz. 05 – 03 50m /stylem dowolnym 

G – (d/ch) Rocz. 02 – 00 50m /stylem dowolnym 

K20/ M20 Rocz. 99 – 89 50m /stylem dowolnym 

K30/ M30 Rocz. 88 – 79 50m /stylem dowolnym 

K40/ M40 Rocz. 78 – 69 50m /stylem dowolnym 

K50/ M50 Rocz. 68 – 59 50m /stylem dowolnym 

K60/ M60 Rocz. 58 – 49 50m /stylem dowolnym 

K70/ M70 Rocz. 48 – 39 50m /stylem dowolnym 

K80/ M80 Rocz. 38 – 29 25m /stylem dowolnym 

 

2.    W każdej kategorii wiekowej dopuszcza się 4 rodzaje stylu:  

1) grzbietowy  

2) motylkowy 

3) klasyczny 

4) kraul. 

3. Każdy uczestnik ma prawo płynąć w najszybszym dla siebie stylu. Nie ma możliwości 

zmiany stylu w trakcie pokonywania dystansu. 

 

VII. Postanowienia porządkowe i organizacyjne: 

1. Biuro zawodów mieści się na płycie pływalni. 

2. Zawodnicy wyczytywani przez spikera, bądź inną osobę wskazaną przez Organizatora, 

powinni niezwłocznie udać się na miejsce startu.  

3. Start odbywać będzie się ze słupków startowych lub z wody. 

4. Za słupkami startowymi mogą przebywać jedynie zawodnicy, którzy będą startować  

w najbliższej serii. 

5. W każdej kategorii wiekowej serie będą rozgrywane od najwolniejszych do najszybszych. 

6. W przypadku małej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej zawodnicy mogą 

wystartować wspólnie. Następnie, zgodnie z wynikami uzyskanymi podczas startu  

i zgłoszeniami, będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych. 

7. W czasie zawodów będą odbywać się minimum dwie rozgrzewki w wodzie. 

8. Zawodnicy, przebierają się i zwalniają szafki po ceremonii dekoracji, zgodnie z Programem 

minutowym zawodów. 

9. Decydując się na udział w zawodach uczestnik zobowiązuje się do: 

http://www.osir-zoliborz.waw.pl/
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1) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym zawody się 

odbywają (brak znajomości regulaminów nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie);  

2) stosowania się w trakcie zawodów do poleceń pracowników Organizatora i służb 

porządkowych. 

10. Zawodnicy za wyrządzone przez siebie szkody ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na opiekunie 

prawnym. 

11. W szatniach nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Takie przedmioty należy 

zdeponować w depozycie znajdującym się w szafkach w holu głównym. 

12. Do rzeczy wartościowych zalicza się w szczególności: 

1) pieniądze (krajowe, zagraniczne, złote lub kolekcjonerskie monety); 

2) krajowe i zagraniczne papiery wartościowe; 

3) kruszce szlachetne, wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie; 

4) urządzenia elektroniczne – telefony komórkowe, laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, 

kamery, odtwarzacze muzyki oraz inne przedmioty; 

5) wyroby jubilerskie, biżuteria; 

6) przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych (np. klucze). 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza 

depozytem przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie trwania zawodów oraz po ich 

zakończeniu. 

 

VIII. Odpowiedzialność: 

1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku osób 

niepełnoletnich odpowiedzialność ta spoczywa na ich opiekunach prawnych. 

2. Uczestnik startuje w zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ponosi 

związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże  

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.  

3. Zaleca się posiadanie indywidulanego ubezpieczenia NNW. 

4. Wypełnienie i podpisanie/wysłanie formularza zgłoszenia oznacza, że uczestnik  

(jego opiekun prawny):  

1) zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin i regulamin obiektu, w którym zawody 

się odbywają oraz zobowiązuje się do ich stosowania; 

2) ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie  

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną 

odpowiedzialność; 

3) oświadczył, że jest zdrowy i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania 

długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego; 

4) oświadczył, że podane przez niego dane są prawdziwe;  

5)  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz 

wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia 

zawodów II Grand Prix Żoliborza w Pływaniu oraz promocji i upowszechniania sportu 

i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w 

mediach, informatorach branżowych oraz administrowanych przez Ośrodek stronach 

internetowych i social mediach w celach i na zasadach określonych w Klauzuli 

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, które wynikają 

z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki wypadków przed, w trakcie i po 

rozgrywaniu konkurencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, 



wypadki, urazy i koszty leczenia wynikłe z udziału w zawodach, z dojazdami  

na i z zawodów włącznie, chyba, że wynikają one z jego winy. 
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną przez cały okres trwania zawodów. 

 

IX. Punktacja i klasyfikacja generalna: 

1. Uczestnicy zawodów będą klasyfikowani w odpowiednich dla siebie kategoriach 

wiekowych w podziale na płeć. 

2. Punkty zostają przyznane według następujących zasad: I miejsce – 14 pkt, II miejsce – 12 

pkt, III miejsce – 10 pkt, każde kolejne miejsce do XII włącznie - odpowiednio o 1 punkt 

mniej; miejsce XIII i następne – 0 pkt. 

3. Do ostatecznej punktacji (klasyfikacja generalna) sumuje się trzy najlepsze wyniki. 

4. Klasyfikowani są zawodnicy, którzy wystartowali w min. trzech turach. W przypadku 

jednakowej liczby punktów o miejscu decyduje kolejność w turze finałowej. 

5. Wynik tury finałowej ma najwyższą wartość – w przypadku jednakowej ilości punktów 

zawodników, i nie pojawieniu się któregoś z nich na ostatnich zawodach wyższą lokatę 

zajmie ten, który wziął udział w czerwcowym spotkaniu. 

6. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników, i nie pojawieniu 

się żadnego z nich podczas tury finałowej, o kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje 

najlepszy czas uzyskany podczas całej edycji zawodów. 

 

X. Nagrody: 

1. Tury: 

1) podczas tur, za miejsca I – III zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale, 
2) podczas tur, najmłodsi uczestnicy z kategorii A - E za zajęcie miejsc IV – VI otrzymują 

pamiątkowe dyplomy. 

2. Klasyfikacja generalna (finał): 

1) uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III w klasyfikacji generalnej, otrzymują dyplomy, 

puchary i nagrody rzeczowe, 

2) najmłodsi uczestnicy z kategorii A - E, którzy zajmą miejsca IV – VI w klasyfikacji 

generalnej otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

3. Dyplomy, medale, puchary i nagrody nie odebrane podczas dekoracji będą do odbioru  

w Dziale Sportu Marketingu i Administracji – pokój 114, OSiR Żoliborz ul. Potocka 1,  

od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 - 16:00 w terminie do miesiąca po zakończeniu 

zawodów każdej tury. 

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy  

ul. Potockiej 1, 01-652 Warszawa, jako Organizator zawodów, będzie przetwarzał dane 

osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych do zawodów II Grand Prix Żoliborza  

w Pływaniu – wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz promocji  

i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, na zasadach określonych w Klauzuli 

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Sportu I Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz  stanowiącej Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

2. Dane osobowe uczestników, a w szczególności osób nagrodzonych w zawodach w zakresie 

ich imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości z jakiej pochodzą mogą być 

przekazywane mediom, publikowane w informatorach branżowych oraz w 

administrowanych przez Ośrodek stronach internetowych i social mediach, w zakresie, w 

jakim dotyczą promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej. 

3. Uczestnik (jego opiekun prawny) dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie, 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, jego danych 



osobowych oraz wizerunku w celach i na zasadach określonych w pkt 2 powyżej  

i w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy 

bez ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w celach i na zasadach określonych w pkt 2 

powyżej i w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
5. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do uzupełniania 

ich i poprawiania. 

 

XII. Postanowienia końcowe: 

1. Zawody prowadzone będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem obiektu, 

w którym się odbywają - Regulaminem Pływalni. 

2. Organizator zawodów upoważniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu, orz do 

wprowadzania ewentualnych zmian, które najpóźniej w dniu imprezy zostaną podane do 

wiadomości uczestników. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu bezpośrednio przed 

udziałem w danej turze zawodów. Regulamin i jego ewentualne zmiany będą publikowane 

bezpośrednio  na stronie internetowej Organizatora oraz dostępne w formie papierowej w 

Dziale Sportu Marketingu i Administracji OSiR Żoliborz – pokój 114. 

4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Organizator zawodów oraz Sędzia Główny.  

W kwestiach nie objętych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

Protesty składać można jedynie w formie pisemnej w dniu zawodów w Biurze zawodów, 

znajdującym się na płycie pływalni. 

5. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1: Program Minutowy Zawodów; 

2) Załącznik Nr 2: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 


