
OTWARTE AMATORSKIE ZAWODY PŁYWACKIE O
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA.

Regulamin

Organizatorzy: 

Gmina Miasto Ozorków

Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie,

Zgiersko – Łęczyckie WOPR.

Termin i miejsce zawodów: 

27.08.2022r. (sobota) godz. 10:00 – 13.00  Pływalnia „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza
1a.

Cel zawodów:

Popularyzacja pływania wśród mieszkańców miasta Ozorkowa oraz gmin ościennych

Uczestnicy zawodów:   

Osoby zainteresowane, które zgłoszą chęć udziału w zawodach.

Konkurencje:

dzieci - rocznik 2015 i młodsi (7 lat i młodsi); - godz. 10.00

            dzieci - roczniki 2014, 2013, 2012 (8, 9, 10 lat) ; - godz. 11.00

dwubój składający się ze zjazdu na zjeżdżalni na czas oraz przepłynięciu 25 m sposobem
dowolnym  (możliwość  użycia  sprzętu  typu  deska  „makaron”,  kamizelka  lub  pas
wypornościowy) – wygrywa zawodnik o najmniejszej sumie czasów  z obydwu konkurencji.

 dzieci - rocznik 2011, 2010, 2009 (11, 12, 13 lat); młodzież - rocznik 2008, 2007, 2006
(14, 15, 16) lat;  - godz. 12.00

50 m sposobem dowolnym

 

Start w poszczególnych grupach nie rozpocznie się wcześniej niż w wyznaczonym terminie
może  jednak  rozpocząć  się  później,  uzależnione  to  będzie  od  liczby  zgłoszonych
zawodników.

Nagrody: 

Puchar za pierwsze miejsce
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Medale za miejsca 1-3

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje karnet promocyjny na basen.

Zgłoszenia: 

Centrum Sportu i Rekreacji  „Wodnik” w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1a w kasie basenu.

Karta zgłoszenia dostępna jest w kasie pływalni oraz na stronie internetowej 
www.csirwodnik.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie  do 24.08.2022 r. (środa). 
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Dodatkowe informacje: 

 Zawodnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach.
 Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną, zabezpieczenie opieki 

medycznej.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas 

trwania zawodów.
 Obowiązkiem jest podpisanie zgody na uczestnictwo w zawodach pływackich 

rodzica bądź opiekuna prawnego .
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmują organizatorzy.

Dyrektor CSiR „Wodnik”

Mariusz Lewandowski
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http://www.csirwodnik.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA
W OTWARTYCH AMATORSKICH ZAWODACH PŁYWACKICH

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.08.2022 r. Kartę należy wypełnić czytelnie.
lp. imię i nazwisko rok urodzenia
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Wyrażam  zgodę  na  udział  mojej  córki  /syna  w  Otwartych  Amatorskich  Zawodach  Pływackich
o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa, które odbędą się w dniu 27.08.2022 r.  w Centrum Sportu
i Rekreacji  ,,Wodnik’’ w Ozorkowie. 
Jednocześnie  akceptuję  regulamin  zawodów  i  informuję,  że  moje  dziecko  nie  ma  żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w zawodach.

Składając podpis na karcie zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych  mojego  dziecka/podopiecznego  zawartych  w  karcie  zgłoszenia,  a  obejmujących  imię
i nazwisko oraz datę urodzenia przez Centrum  Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie z siedziba
przy ul. Lotniczej 1a, 95-035 Ozorków, w celu organizacji Otwartych Amatorskich Zawodów pływackich
o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa  w dniu 27.08.2022 r. zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
podczas Otwartych Amatorskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa oraz na
jego rozpowszechnianie w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej, w mediach społecznościo-
wych oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozor-
kowie i Gminy Miasto Ozorków  w celu promocji, informowania i publikowania relacji z wydarzenia.

.…………………………………………………. 
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji „ Wodnik” w Ozorkowie  ul. Lotnicza 1 a,
95- 035 Ozorków, oraz
a/ Pana/Pani/ dziecka  dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w celu umożli-
wienia udziału w Otwartych Amatorskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa
b/ Pani/Pana/ dziecka  nie będą udostępniane innych podmiotom
c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania.
d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana / dziecka danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnie-
nia,  uaktualnienia , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego admini-
stratora, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana/ dziec-
ka danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora.
f/ Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w tym w Otwartych
Amatorskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Ozorkowa. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia wzięcie udziału w  Otwartych Amatorskich Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta
Ozorkowa
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