KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TOR PRZESZKÓD
DZIEŃ DZIECKA NA BASENIE
Żarów, 31.05.2019
1. TERMIN ZAWODÓW, PROGRAM
31.05.2019
godz. 17:30–17:40 – potwierdzenie udziału
godz. 17:40-17:50 – wspólna rozgrzewka
godz. 17:50-18:50 – rywalizacja
godz. 18:50-19:00 - wręczenie nagród
2. MIEJSCE ZAWODÓW
- kryta pływalnia w Żarowie, ul. Piastowska 10B
3. ORGANIZATOR
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
4. KATEGORIE/DYSTANSE
DZIEWCZĘTA
konkurencje indywidualne
7-9 lat
10-13 lat
14-16 lat

CHŁOPCY
konkurencje indywidualne
7-9 lat
10-13 lat
14-16 lat

konkurencje drużynowe - 2 osoby
7-9 lat
10-13 lat
14-16 lat

konkurencje drużynowe – 2 osoby
7-9 lat
10-13 lat
14-16 lat

5. NAGRODY
– na wszystkich uczestników czekają nagrody
6. WSTĘP NA BASEN
- dzieci biorące udział w zawodach zakupują bilet wstępu na pływalnię w promocyjnej cenie.
7. SPRAWY RÓZNE
– uczestnikom będą udostępnione szatnie
– organizator nie zapewnia opieki medycznej
– wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie
– udział w zawodach jest jednoznaczny z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
szeroko pojętego sportu
– pełnoprawni opiekunowie znają stan zdrowia swojego dziecka i wyrażają zgodę na udział w
zawodach
– każdy uczestnik powinien mieć pisemną zgodę rodzica/pełnoprawnego opiekuna (do pobrania na
www.centrum.zarow.pl) na udział w zawodach
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie rozgrywania zawodów.
– zawodników obowiązują stroje sportowe, czepki oraz klapki.
– zawody zabezpieczają ratownicy wodni
– organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
– dzieci do 12 roku życia przebywają na basenie pod opieką rodzica/pełnoprawnego opiekuna
– wszystkich uczestników obowiązują przepisy bezpieczeństwa na torze wodnym, które zostaną
przedstawione przed rozpoczęciem zawodów
- 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) informujemy, że:
Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jego

ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te
informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z
przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr
33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia,
dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału
w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany
- Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych,
informacyjnych lub marketingowych związanych z zawodami, w tym w relacjach z zawodów
zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności
zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody
przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem
zawodów.

