
  REGULAMIN RODZINNYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU 

POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY ŻOLIBORZ 

 

1. Miejsce i terminy zawodów: 

Miejsce: Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz,   

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, 

Termin: 5 października 2019 r. w godzinach 10:00-13:00. 

2. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, patronat - Burmistrz 

Dzielnicy Żoliborz. 

3. Cele zawodów: 

1) popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji; 

2) umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej; 

3) promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

4. Charakter zawodów:  

Zawody mają charakter amatorski. 

5. Uczestnicy: 

Dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież ze szkół podstawowych, dorośli. 

6. Zgłoszenia uczestników: 

Indywidualne zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 4 października 2019 r.  

w kasach pływalni, bądź mailowo na adres: imprezy@osir-zoliborz.waw.pl (w tytule maila 

należy wpisać: „zgłoszenie na zawody 5.10.2019”). Zgłoszenia można dokonać tylko  

na formularzach przygotowanych przez organizatora, dostępnych w kasie lub na stronie 

internetowej: www.osir-zoliborz.waw.pl. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie 

Oświadczenia uczestnika stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego. 

UWAGA: 

▪ niepełnoletnie dzieci i młodzież muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów 

prawnych) do uczestnictwa w zawodach, 

▪ zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane. 

7. Rodzaje konkurencji: 

1) Konkurencja dla dzieci z roczników 2013-2014 - brodzik (90 cm głębokości): 

Zbieranie piłeczek do koła ratunkowego - zadaniem uczestnika jest zebranie w jak 

najkrótszym czasie 7 piłeczek znajdujących się w wodzie i umieszczenie ich w kole 

ratunkowym.  

Nagrody: pierwsze trzy miejsca wg pomiaru czasu. 

Limit miejsc: 15 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń. 

2) Konkurencja dla dzieci z roczników 2011-2012 - basen rekreacyjny (140 cm 

głębokości): 

Wyścig z makaronem - zadaniem uczestnika jest jak najszybsze pokonanie dwóch 

długości basenu bez utraty kontaktu z makaronem. 

Nagrody: pierwsze trzy miejsca wg pomiaru czasu. 

Limit miejsc: 20 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń. 
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3) Konkurencja rodzinna w dwóch kategoriach wiekowych – basen sportowy (do 225 cm 

głębokości): 

▪ sztafeta rodzinna I – dziecko w wieku 2009-2010 + rodzic/dziadek (lub prawny 

opiekun), 

▪ sztafeta rodzinna II – dziecko w wieku 2007-2008 + rodzic/dziadek (lub prawny 

opiekun). 

Dystans: 2 x 25m stylem dowolnym. 

Nagrody: pierwsze trzy miejsca wg pomiaru czasu. 

Limit miejsc: 60 osób (30 dzieci + 30 dorosłych) – decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Zasady dla wszystkich konkurencji: 

1) uczestnicy wykonują start z wody (w przypadku konkurencji w brodziku i na basenie 

rekreacyjnym) albo z wody lub ze słupka startowego (w przypadku konkurencji  

w basenie sportowym); 

2) w przypadku falstartu doliczane są dodatkowe 2 sekundy do uzyskanego czasu; 

3) pomiar czasu – ręczny; 

9. Nagrody: 

W każdej konkurencji nagrody przyznawane są za zajęcie pierwszych trzech miejsc według 

uzyskanego czasu.  

Niezależnie od nagród dla każdego uczestnika przewidziany jest  upominek. 

10. Program zawodów i sprawy związane z zawodami: 

1) dokładny program minutowy zawodów podany zostanie dzień przed zawodami poprzez 

jego wywieszenie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Żoliborz  oraz na stronie internetowej www.osir-zoliborz.waw.pl; 

2) wręczanie nagród będzie odbywać się w trakcie trwania zawodów po każdej  

z przeprowadzonych konkurencji; 

3) uczestnicy przebierają się i zwalniają szafki w szatni po ceremonii dekoracji; 

4) rodzicom/opiekunom prawnym uczestników oraz pozostałym kibicom zostaną 

udostępnione miejsca  na trybunach; 

5) nie ma możliwości przebywania na płycie pływalni osób nieuczestniczących  

w zawodach. 

11. Koszty udziału w zawodach, odpowiedzialność i ubezpieczenie: 

1)  warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej, która wynosi: 

- konkurencje w brodziku i basenie rekreacyjnym - 5 zł, 

- sztafety (dziecko + osoba dorosła) - 10 zł; 

2)  opłatę startową należy wnieść do dnia 2 października 2019 r. w kasie Ośrodka Sportu  

 i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz lub przelewem na nr konta: 52 1030 1508     

0000 0005 5047 5006 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika/uczestników  

oraz: „opłata startowa zawody 05.10.2019 r.”; 

3) każdy  uczestnik zgłaszający swój udział w zawodach (w imieniu uczestników     

niepełnoletnich działają rodzice lub prawni opiekunowie) oświadcza i zobowiązuje się, że 

startuje w zawodach na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie 

zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach; 

4)   każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczenia się we własnym zakresie; 

5)   organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów; 

6) uczestnik ponosi odpowiedzialność za swój stan zdrowia (w przypadku osób      

niepełnoletnich odpowiedzialność ta spoczywa na ich opiekunach prawnych); 
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7) 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; 

8)  organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, które wynikają   

z udziału w zawodach osób chorych oraz za kontuzje, wypadki, urazy i koszty leczenia   

wynikłe z udziału w zawodach, chyba że wynikają one z jego winy; 

9) organizator zapewnia opiekę medyczną przez cały okres trwania zawodów; 
10) uczestnicy 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) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru poza 

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

zakończeniu. 

12. 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 Rodzinnych zawodów  

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 uczestnictwa w zawodach 

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 iw 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. 

13. 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,  

oraz do wprowadzania ewentualnych zmian, które najpóźniej w dniu zawodów zostaną 

podane do wiadomości uczestników; 

3) uczestnik przed udziałem w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz treścią Regulaminu pływalni; 

4) Regulamin i jego ewentualne zmiany będą publikowane bezpośrednio  na stronie 

internetowej organizatora zawodów oraz dostępne w formie papierowej w Dziale 

Sportu Marketingu i Administracji OSiR Żoliborz – pokój 114; 



5) udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu  

i Regulaminu Pływalni; 

6) decydując się na udział w zawodach uczestnik zobowiązuje się do stosowania  

się w trakcie zawodów do poleceń ratowników i pracowników organizatora; 

7) wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie organizator zawodów;. 

8)  w kwestiach nie objętych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator 

zawodów;  

9) integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

▪ Załącznik Nr 1: Program Minutowy Zawodów; 

▪ Załącznik Nr 2: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

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

 

 

 


