REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU ZAWODÓW WATERCHALLENGE
ŚWIATOWY DZIEŃ MARZYCIELA
ZATOKA SPORTU POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
08.09.2018

1. Cel zawodów:
a. Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży.
b. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego.
c. Zaprezentowanie mieszkańcom Łodzi ACSD PŁ „Zatoka Sportu” jako przyjaznego
miejsca dla spędzania czasu wolnego i rekreacji.
d. Impreza towarzysząca próbie bicia rekordu Guinnessa – „Światowy Dzień
Marzyciela”, organizowanej przez Fundację Swim For a Dream.
2. Organizatorzy:
a. KLUBBEN Polska sp. z o. o. Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005, Białe Błota;
b. WATERMANIA Manta Group Adrian Wyrobek z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
47-220, al. Jana Pawła II 31;
3. Udostępniający Obiekt: Fundacja Swim For A Dream Pomorska 70 lok. 33 91-409 Łódź
4. Zawody odbędą się 8 września 2018 r. o godzinie 13:00 na pływalni ZATOKA SPORTU
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, al. Politechniki 10 w Łodzi.
5. Zgłoszenia do zawodów będą prowadzone:
a. Drużyny przyjezdne reprezentujące inne obiekty i wyłonione w drodze eliminacji
najpóźniej do 03.09.2018 na adres: a.wyrobek@watermania.pl
b. Zawodnicy indywidualni, zgłoszeni w dniu zawodów, przy stoisku Feel The Water, w
godzinach 11:00-12.30. Liczba miejsc ograniczona.
6. Zawody będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:
a. Kategoria dziecięca – dzieci urodzone po 2010 r., łącznie chłopcy i dziewczynki;
b. Kat. I roczniki od 2010 do 2002 osobno dla kobiet i mężczyzn.
c. Kat. II - OPEN roczniki od 2002 r. osobno dla kobiet i mężczyzn
7. Klasyfikacja drużynowa: W zawodach mogą wziąć udział drużyny reprezentujące, szkółki
pływania, kluby czy inne obiekty. Reprezentacja drużyny składa się od 4 do 6 zawodników
bez podziału na kategorie wiekowe i płeć. O zwycięstwie drużyny decyduje suma czasów
trzech najszybszych zawodników.
8. Zawodnicy muszą wykazywać się umiejętnością pływania zapewniającą bezpieczne
utrzymanie się na powierzchni wody oraz samodzielne przemieszczanie się.
9. Nagrody:
a. Medale za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii indywidualnej.
b. Medale i puchary za trzy pierwsze miejsca w kategorii drużynowej
c. Nagroda dla najmłodszego uczestnika;
d. Nagroda dla najszybszego zawodnika i zawodniczki.
e. Dyplomy uczestnictwa;

10.

11.

12.
13.

14.

f. Nagrody niespodzianki;
Zasady finansowania:
Udział w zawodach jest bezpłatny. Od Uczestników nie jest pobierana opłata wstępu na basen.
Dokonując zapisów zawodnik bądź opiekun osoby niepełnoletniej wypełnia formularz
zgłoszeniowy. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów oraz sponsorzy.
Organizator nie zwraca kosztów podróży. Startujący może ubezpieczyć się dodatkowo we
własnym zakresie.
Warunkiem udziału w zawodach jest złożenie oświadczenia, iż zawodnik staruje na własną
odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody
rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach.
Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników, z powodu dużej
ilości zgłoszeń.
Zasady przeprowadzenia zawodów:
a. Zawody przeprowadzone będą seriami na czas, a o kolejności miejsc decyduje
najlepszy wynik w danej kategorii.
b. O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma czasów trzech
najszybszych zawodników z kategorii indywidulanych.
c. O kolejności startu decyduje kolejność zapisu w zawodach. W szczególnych
przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności bez podania
przyczyny.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
a. Zawodnik siedzi na krawędzi basenu bezpośrednio przed pierwszym elementem toru
przeszkód (STEP). Na sygnał sędziego startuje i dopływa do pierwszego elementu
toru. Następnie wspina się na pierwszy element i pokonuje tor przeszkód. Po ostatnim
elemencie toru zawodnik zjeżdża do wody i dopływa do brzegu. Sędzia zatrzymuje
czas na stoperze w momencie, gdy zawodnik ręką dotknie brzegu.
b. W przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód, wchodzi
na niego w miejscu, w którym spadł i pokonuje go dalej.
c. W celu wyłonienia najszybszego zawodnika i zawodniczki zostanie rozegrana seria
finałowa, w której weźmie udział 10 najszybszych zawodników i zawodniczej ze
wszystkich kategorii wiekowych. O przeprowadzeniu serii finałowych zadecyduje
organizator w dniu zawodów.

15. Postanowienia końcowe:
a. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
b. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom. Organizator nie zapewnia
uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje
regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

Formularz uczestnictwa w WATER CHALLENGE zawody w pokonywaniu wodnego toru
przeszkód – WIELKI FINAŁ 08.09.2018
Imię i nazwisko………………………….……………………
Data urodzenia ………………………………………………..
Telefon kontaktowy……………………………………………
Oświadczenia:
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem zawodów.
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

………………………………………………..
podpis zawodnika
Dotyczy wyłącznie zawodników niepełnoletnich
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:………………………
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego: …………….…..……
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zawodach.

………………………………………………..
podpis Rodzica

Formularz uczestnictwa i zgłoszenia drużyny w WATER CHALLENGE zawody w pokonywaniu
wodnego toru przeszkód – WIELKI FINAŁ 08.09.2018

Nazwa drużyny:

l.p.

Nazwisko zawodnika

Imię zawodnika

Płeć

Data urodzenia

Kategoria

1
2
3
4
5
6

Niezbędne do zgłoszenia drużyny jest dołączenie podpisanych formularzy
uczestnictwa

Łódź,dnia .……………

…………………
podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Manta Group Adrian Wyrobek , adres głównej
siedziby: al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn – Koźle ; dane przetwarza Manta Group
Adrian Wyrobek al. Jana Pawła II 31 47-220 Kędzierzyn – Koźle.
2. Osoba przetwarzająca dane , kontakt mailowy: a.wyrobek@watermania.pl tel. 603 409 424
3. Twoje dane będą wykorzystywane w celu prawidłowej organizacji zawodów Water Challenge;
4. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania,
przeprowadzenia, rozliczenia oraz zamknięcia dokumentacji zawodów,
5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie;
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Twojej zgody,
jednak jeśli ich nie podasz udział Twój bądź Twojego dziecka w zawodach nie będzie
możliwy;
8. Decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Manta Group jako administratora danych poniżej wskazanych
danych osobowych:
1.

imienia, nazwiska i wieku zawodnika, imienia i
nazwiska opiekuna prawnego, numeru telefonu
kontaktowego zawodnika – w celu prawidłowej
organizacji zawodów

TAK / NIE *

2.

wizerunku zawodnika i opiekuna prawnego – w
celu dokumentacji zawodów Water Challenge.
Niniejsza zgoda obejmuje wykonanie, utrwalanie,
przechowywanie i wykorzystanie zdjęć oraz video
z nagranym dźwiękiem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, a także
obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za
pośrednictwem
skrzynki
e-mail,
portali
społecznościowych
(Facebook,
Twitter,
Instagram) i stron internetowych Manta Group /
watermania.pl

TAK / NIE *

* właściwe zaznaczyć
Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator poinformował mnie również, że utrwalanie wizerunku mojego i dziecka, będącego częścią ogólnego obrazu z
zawodów nie wymaga uzyskania mojej zgody.

Łódź,dnia .……………

…………………
podpis

