REGULAMIN AMATORSKICH
MISTRZOSTW MIASTA LESZNA W PŁYWANIU
DZIECI ROCZNIK 2007 i młodszych
1. Organizator:
organizatorami zawodów pływackich „Mistrzostwa Miasta Leszna w pływaniu dzieci rocznik 2007 i młodszych”
jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie.
2. Cel zawodów
a) popularyzacja pływania wśród dzieci jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności
ruchowych.
b) budowanie w dzieciach postawy otwartej na aktywność fizyczną, ze szczególnym ukierunkowaniem
na pływanie oraz bezpieczeństwo nad wodą.
c) umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich dzieciom urodzonym w latach 2007 i młodszych.
d) przegląd umiejętności pływackich w celu wyławiania talentów pływackich wśród dzieci uczących się pływać.
e) promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań
pływackich wśród dzieci.
f) zapoznanie dzieci z procedurami oraz atmosferą profesjonalnych zawodów pływackich.
g) integracja między dziećmi z różnych szkół i środowisk.
3. Komunikaty i ogłoszenia
Wszystkie oficjalne komunikaty, wyniki, ogłoszenia oraz druki dotyczące zawodów pojawiać się będą na
oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.mos-leszno.pl
4. Uczestnictwo:
a) prawo startu w zawodach mają dzieci szkolne pływające amatorsko z roczników 2007 i młodszych
(wyjątkowo dopuszcza się uczniów klasy IV pływackiej, którzy dopiero od września rozpoczęli szkolenie
sportowe).
b) zawody rozgrywane są w 8 kategoriach wiekowych – dzieci urodzone w latach:2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014

5. Program i sposób przeprowadzania zawodów.
a) Zawody odbędą się na pływalni 25-metrowej na 5 torach głębokich 1.78m - 1.29m.
b) Zawody są rozgrywane w następujących konkurencjach:
Rocznik 2014 – do wyboru jednej z dwóch konkurencji - 25 metrów dowolnym sposobem z dowolnym
startem (z wody lub ze skoku), w czasie wyścigu można zmieniać sposoby płynięcia lub 25 metrów z
makaronem dowolnym sposobem ze startu z wody,
Rocznik 2013-2011 - 25 metrów dowolnym sposobem z dowolnym startem (z wody lub ze skoku), w czasie
wyścigu można zmieniać sposoby płynięcia,
Rocznik 2010-2007- 50 metrów stylem dowolnym, nie ma obowiązku skoku startowego („na główkę)
c) Zawody przeprowadzane są seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o uzyskanym miejscu
w danej konkurencji.
6. Zgłoszenia do zawodów
a) Zgłoszenia do zawodów wykonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie
www.mos-leszno.pl
b) Prawo zgłaszania dzieci przysługuje jedynie rodzicom lub opiekunom prawnym,
c) Liczba zgłoszeń jest ograniczona (max 350 dzieci) – decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na duże
zainteresowanie zawodami prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń.
d) Zgłoszenie do zawodów równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
e) Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 grudnia o godz. 24.00 chyba, że limit zgłoszeń zostanie
wyczerpany wcześniej.
7. Nagrody
a) wszystkie dzieci uczestniczący w zawodach otrzymują pamiątkowy dyplom i gadżet.
b) pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji otrzymuje
medale i dyplomy ze zajęte miejsca.
8. Zasady finansowania.
a) Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych, środków pozyskanych
z dotacji oraz od sponsorów.
b) Udział w mistrzostwach jest bezpłatny.
9. Informacje dodatkowe.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, powstałe nie z jego
winy.
b) Zawody, jeżeli przepisy na to pozwolą, odbędą się z minimalną ilością publiczności (jeden uczestnik
– jeden kibic) Dla pozostałych kibiców będą transmitowane online.
c) Tylko jeden rodzic lub opiekun prawny dziecka (zawodnika) może wejść na trybuny zachowując wytyczne
pandemiczne (dystans, maseczka). Zawodnik pod opieką wolontariuszy udaje się do szatni. Po rywalizacji
dzieci wyprowadzane zostaną na hol pływalni i przekazane rodzicom.

d) W zawodach mogą uczestniczyć dzieci umiejące pływać na głębokiej części basenu oraz umiejące
się same oporządzić w szatni.
c) Nad bezpieczeństwem dzieci (zawodników) na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.
d) Liczba uczestników jest ograniczona do 350 dzieci, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
e) Konkurencja odbędzie się jeżeli zgłoszeni zostaną minimum trzej uczestnicy.
10. Postanowienia końcowe.
a) Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz aktualne przypisy FINA i PZP.
b) Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołuje Organizator.
c) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn.
d) Zawody mogą być odwołane przez Organizatora bez podania przyczyny.
e) W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny
lub Organizator.

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:


Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka zgłaszanego do zawodów jest:
o Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno.
o Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno.



Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a)
RODO tj. zgody wyrażonej przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zawodów.



Wyrażanie zgody jest dobrowolne, jednakże jej niewyrażenie uniemożliwia rejestrację uczestnika w zawodach
pływackich.



Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów
prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.



Pani/Pana dane osobowe podane na stronie będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji
zawodów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.



Wycofanie zgody przed rozpoczęciem zawodów, spowoduje skreślenie osoby zgłaszanej z listy
uczestników.



Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.



Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dyrekcja
MOS w Lesznie

Leszno, grudzień 2021

Zarząd
Klub Uczelniany
AZS PWSZ w Lesznie

