
     
 

Komunikat organizacyjny zawodów: 
 

„OTWARTE MISTRZOSTWA MIELCA W PŁYWACKICH SPRINTACH ” 
 
1. Termin i miejsce zawodów: 

- sobota, 29.09.2018 godz. 9.00, rozgrzewka od godz. 8.00, 

-  pływalnia MOSiR Mielec ul. Powstańców Warszawy 2 
2. Organizator: 

- MKS „IKAR” Mielec. 

- MOSiR Mielec 

- Powiat Mielecki 

3. Uczestnictwo: 

- w zawodach biorą udział pływacy w niżej wymienionych kategoriach wiekowych 

I – rocznik 2003 i starsi, II – rocznik 2004/05, III – rocznik 2006 i młodsi 

- sztafety rozgrywane są bez podziału na kategorie wiekowe. 

4. Program zawodów: 

 

Dziewczęta Chłopcy 
1. 50 m stylem dowolnym 2. 50 m stylem dowolnym 
3. 50 m stylem klasycznym 4. 50 m stylem klasycznym 
5. 50 m stylem grzbietowym 6. 50 m stylem grzbietowym 
7. 50 m stylem motylkowym 8. 50 m stylem motylkowym 
9. 4 x 50 m stylem dowolnym /open/  10 4 x 50 m stylem dowolnym /open/ 

 

5. Przepisy techniczne: 

- pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 C, pomiar czasu elektroniczny, 

- zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie, 

- zawody przeprowadzone będą seriami na czas, rozstawienie wg. czasów podanych na 

kartach startowych, od serii najsłabszej, 

 

6. Nagrody: 

- trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma 

nagrody i dyplomy za sumę punktów zdobytą w 4 startach indywidualnych wg. tabel 

wielobojowych. 

7. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa Organizator, 

- opłata startowa 20 zł od zawodnika, 

- obligatoryjna opłata za komunikat 20 zł. 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://www.mosir.mielec.pl/index.php


8. Postanowienia końcowe: 

-     zgłoszenia w formie elektronicznej – zaproszenie do pobrania na stronie 

www.ikarmielec.org.pl prosimy przesyłać do 25.09.18r. na adres: 

zawody@ikarmielec.org.pl   -    w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje 

organizator zawodów 

-  podczas zawodów obowiązują przepisy PZP 

 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych jest MKS IKAR Mielec, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec, NIP: 8171816801, 
tel. +48 666605999, e-mail: poczta@ikarmielec.org.pl 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: „OTWARTE MISTRZOSTWA MIELCA W PŁYWACKICH 
SPRINTACH” aż do wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  

3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi 
w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 
Regulaminem.  

4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez 
m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom 
imprez sportowych - przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie 
w zakresie i w celu podanym w pkt 2 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit 
b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie 
umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma 
i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) 
ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku 
w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach: „OTWARTE MISTRZOSTWA MIELCA 
W PŁYWACKICH SPRINTACH” 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o  których mowa powyżej 
może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.  

Zawodach pływackich obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, 
w której trenuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma 
również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu 
i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych 
w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów pływackich.  

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. 

 

 

Podczas zawodów obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia na obuwie basenowe 

(klapki) 

 

Naczelnik  zawodów : 

Robert  Wieczorek 

tel. 666 605 999 

 

http://www.ikarmielec.org.pl/
mailto:zawody@ikarmielec.org.pl

