REGULAMIN
NOCNE BICIE REKORDU PRZEPŁYNIĘTYCH DŁUGOŚCI BASENU
Żarów, 19.10.2018
1. Organizatorem Nocnego Bicia Rekordu Ilości Przepłniętych Długości Basenu jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem
Burmistrza Żarowa, Leszka M ichalaka.
2. Celem imprezy jest popularyzowanie pływania oraz zachowań sprzyjającym prawidłowemu
rozwojowi człowieka, jego samopoczucia i dobrej kondycji.
3. Wydarzenie rozpocznie się 19 października 2018 r. o godzinie 20:00 i potrwa do 23.59.
4. Zapisy do udziału w imprezie prowadzi pan Krzysztof Dutkiewicz tel. 748580-753 w. 27 lub 693
931 778, ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane do dnia 18 października.
Każdy uczestnik pływa przez 30 minut, pokonujac jak największą ilosć długości basenu.
Wcześniejsze zgłoszenie i przepłynięcie dystansu gwarantuje nieodpłatne korzystanie z pływalni w
dniu wydarzenia. W przypadku wolnych miejsc osoby dokonujące zgłoszenie w dniu imprezy będą
zobowiązane do wykupienia biletu wstępu na basen.
5. Każdy z uczestników imprezy przy wejściu do Pływalni musi wypełnić oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, regulaminem żarowskiego basenu oraz stanie zdrowia
pozwalającym na udział w Nocnym Ustanowieniu Rekordu Ilości Przepłyniętych Długości Basenu i
wynikających z tego konsekwencji. Impreza nie jest ubezpieczona od następst nieszczęśliwych
wypadków. Każda osoba startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia opieki
medycznej.
ó. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem obecności na Pływalni
rodzica lub prawnego opiekuna, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
7. Basen Żarow zapewnia stałą obecność ratowników wodnych.
8. Publiczność nie kozystająca w tym dniu z pływalni może znajdować się tylko na trybunach
basenu.
9. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje kartę w której wpisuje ostateczną ilość pzepłyniętych przez
siebie długości. Dodatkowo, poszczególne tory będą obserwowane przez sędziów - wolontariuszy.
10. Na jednym torze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pływające.
11. Uczestnicy imprezy po zakończeniu pływania mogą skorzystać z jacuzzi, hydromasaży i saun.
12. Uczestnicy imprezy pływają według harmonogramu podanego podczas zgłoszenia do imprezy.
13. Organizator sporządza protokół zawodów, zawierający informację o ilości długości
przepłyniętych przez poszczególnych uczestników.
14. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat.
15. Organizator ufundował puchar i nagrodę niespodziankę dla zawodników (kategoria kobiety i
mężczyżni), którzy przepłyną najdłuższy dystans.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
- 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.

