
 

 

Komunikat Organizacyjny  

Międzynarodowe zawody o Puchar Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach 

Suwałki 18-19.05.2019 r. 

 

1. Termin zawodów i miejsce zawodów:  

18-19.05.2019 r. ( sobota, niedziela) 

 

2. Miejsce zawodów: 

Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Aquapark)                       

ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400  Suwałki 

3. Informacje techniczne: 

3.1. długość pływalni 25m 

3.2. ilość torów 8  

3.3. temperatura 27C 

3.4. pomiar czasu automatyczny 

4. Organizator:  

4.1. Urząd Marszałkowski w Białymstoku,  

4.2. Podlaski Okręgowy Związek Pływacki,  

4.3. Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 



4.4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach,            

ul. Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki, 

4.5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 

Suwałki. 

 
5. Zasady uczestnictwa w zawodach:  

5.1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 4 grup wiekowych, 

odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców: r. 2009 i młodsi, 2008-

2007, 2006 -2005, 2004 i starsi.  

5.2. Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów w każdym bloku zawodów.  

5.3. Zawodnicy rocznika 2008 i młodsi mają prawo startu na wszystkich 

dystansach 50 m i 100 m z uwzględnieniem ppkt. 5.2 

5.4. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie 

zawodników w poszczególnych seriach nastąpi wg zasad ogólnych.  

5.5. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

5.6. Brak możliwości startów poza konkurencją (PK)  

 

6. Zasady klasyfikacji indywidualnej:  

6.1. W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy i medale 

za miejsca 1-3 w każdej konkurencji.  

6.2. W każdej kategorii wiekowej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych 

zawodników otrzymuje Puchar Dyrektora OSiRu  oraz nagrodę rzeczową – 

suma punktów FINA za cztery starty, w miarę posiadanych środków 

finansowych. 

 
 

7. Program zawodów: 

  

 I blok zawodów (18.05.2019 r.)-sobota  

08.30 – rozgrzewka, 9:30 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 800m st. dowolnym05 i starsi 2. 800m st. dowolnym05 i starsi 

3. 50m st. grzbietowym 4. 50m st. grzbietowym 

5. 100m st. motylkowym 6. 100m st. motylkowym 

7. 50m st. dowolnym 8. 50m st. dowolnym 

9. 100m st. klasycznym   10. 100m st. klasycznym   

11 200m st . zmiennym 12 200m st . zmiennym 

Godzinna przerwa. 

Dokładna godzina rozpoczęcia kolejnego bloku zostanie ustalona po otrzymaniu 

zgłoszeń 

II blok zawodów (18.05.2019 r.)-sobota 
 

Dziewczęta Chłopcy 

13. 200m st. dowolnym    14. 200m st. dowolnym     

15. 50m st. klasycznym 16. 50m st. klasycznym 

17. 200m st. grzbietowym 18. 200m st. grzbietowym 



19. 50m st. motylkowym 20. 50m st. motylkowym 

21. 100m st. dowolny 22. 100m st. dowolnym 

III blok zawodów (19.05.2019 r.)-niedziela 

09.00 – rozgrzewka, 10:00 – rozpoczęcie zawodów 

23 200m st. motylkowym 24 200m st. motylkowym 

25 100m st. grzbietowym 26 100m st. grzbietowym 

27 200m st. klasycznym 28 200m st. klasycznym 

29 100m st. zmiennym 30 100m st. zmiennym 
 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres 

muks@muks.suwalki.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2019r. do 

godziny 20:00 . Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne są do 17.05.2019r do godziny 

08:00. Plik zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl . Zgłoszenie 

bez podania numeru licencji zawodników nie będą uwzględniane. Kontakt z 

organizatorem tel. 664990780 , muks@muks.suwalki.pl. 

9. Zasady finansowania 

9.1.     Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

9.2.     Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

10. Postanowienia końcowe: 

10.1.   Komisję sędziowską powoła Kolegium Sędziów Podlaskiego Okręgowego 

 Związku Pływackiego w porozumieniu z organizatorem. 

10.2.   Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

 niniejszego komunikatu oraz regulaminu zawodów PZP. 

10.3.   W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w 

 porozumieniu z organizatorem. 

10.4.   Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 

10.5.   Za posiadanie ważnych badań lekarskich zawodników odpowiedzialność 

ponoszą kierownicy ekip  

 

11.  Ochrona danych osobowych  

 

11.1. Administratorem danych osobowych jest MUKS „ OLIMPIJCZYK” Suwałki 

11.2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i 

przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: 

„Międzynarodowe Zawody o Puchar Dyrektora OSiR”, aż do wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 

11. 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 
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., RODO), 

polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.  

11.4. 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.  

11.5. 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. 

11. 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: „Międzynarodowe Zawody o 

Puchar Dyrektora OSiR”. 

11. 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. Udział 

w zawodach „Międzynarodowe Zawody o Puchar Dyrektora OSiR” obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

trenuje - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą wyniki 

zawodów. 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.  

11.8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Zawodach.  

Organizator MUKS „OLIMPIJCZYK” Suwałki 

 

 

 

                                                                            


