
 

Regulamin 

„Wakacyjna przygoda na basenie  

- Żyj sportowo – beznałogowo”  

I. ORGANIZATORZY 

 

1. Burmistrz Miasta Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. 

2. Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork. 

3. Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku. 

 

II. CEL 

 

1. Popularyzacja pływania jako zdrowego stylu życia i naturalnej formy ruchu poprzez 

zabawę w wodzie. 

2. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój 
zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku jako alternatywa dla 

używek i uzależnieo od substancji psychoaktywnych. 

4. Oddziaływanie profilaktyczne. 

5. Promocja gminy i miasta Lębork. 

 

III. KATEGORIE 

 

1. Kategoria młodzieżowa 7-10 lat – mały basen. 

2. Kategoria młodzieżowa 11-15 lat – duży basen. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. 18 sierpnia 2021 r. godz. 12:00 – grupa 7-10 lat, basen mały,  

godz. 13:00 – grupa 11-15 lat, basen duży. 

2. Miejsce: Pływalnia Miejska „Rafa” przy ul. Olimpijczyków 31 w Lęborku. 

3. Uczestnik zobowiązany jest przybyd na obiekt 20 minut przed rozpoczęciem 

imprezy sportowo-rekreacyjnej i zgłosid się do biura zawodów znajdującego się  

w holu pływalni. 

 



V. ZAPISY 

1. Zapisy poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionej zgody do biura Centrum Sportu 

i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 31 w Lęborku, budynek Pływalni Miejskiej „Rafa” 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.  

Druk zgody do pobrania na stronie internetowej www.csir.lebork.pl. 

2. Ilośd uczestników jest ograniczona: 

 na mały basen – 13 osób 

 na duży basen – 25 osób 

3. Decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

 

VI. PROGRAM ZAWODÓW 

MIEJSCE: mały basen – 13 os. 
WIEK: 7-10 lat 
CZAS: 50 min 

 

Wszyscy na materac - materac ustawimy mniej więcej na środku basenu. Na nasz znak dzieci 
siedzące na krawędzi muszą dotrzed do materaca (sposób dowolny!) i wspiąd się na niego. 
Chodzi o to, aby materac pomieścił, jak najwięcej uczestników jednocześnie. 
 

Poławiacze skarbów – wyciągnięcie przez jednego uczestnika jak największej liczby 
zatopionych przedmiotów. 
 

Kto pierwszy do brzegu- dzieci siedzą na  krawędzi basenu, na sygnał  muszą dotrzed jak 

najszybciej na drugi brzeg i usiąśd na krawędzi. 
 
 MIEJSCE: duży basen – 25 os. 
 WIEK: 11-15 lat 
 CZAS: 50 min 
 
Poławiacze skarbów – wyciągnięcie przez jednego uczestnika jak największej liczby 
zatopionych przedmiotów. 
 

Wszyscy na kajak - kajak ustawimy mniej więcej na środku basenu. Na  znak dzieci siedzące 

na krawędzi muszą dotrzed do kajaka (sposób dowolny!) i wspiąd się na niego. Chodzi o to, 
aby kajak pomieścił, jak najwięcej uczestników jednocześnie. 
 

Kto pierwszy do brzegu- dzieci siedzą na  krawędzi basenu, na sygnał  muszą dotrzed jak 

najszybciej na drugi brzeg i usiąśd na krawędzi. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Zawody mają charakter otwarty, o wzięciu udziału decyduje kolejnośd zgłoszeo. 
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy. 
4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad i procedur 

obowiązujących na Pływalni Miejskiej w dniu przeprowadzania zawodów. 

http://www.csir.lebork.pl/


5. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę „niespodziankę”. 
6. Uczestnik bez podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna nie będzie dopuszczony do 

uczestnictwa w zawodach. 
7. Organizator zastrzega sobie zmian w Regulaminie informując o tym uczestników 

imprezy. 
8. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
a. Uczestnik Wakacyjnej przygody na basenie, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia, akceptuje 

niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. 
b. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej 

organizacji Wakacyjnej przygody na basenie. 
c. Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja koocowa współzawodnictwa publikowana będzie na 

stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeo w siedzibie organizatora oraz w materiałach 
prasowych, reklamowych i promocyjnych Wakacyjnej przygody na basenie. 

d. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu potwierdzenia uczestnictwa w imprezie 
sportowo-rekreacyjnej jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300,  
ul. Olimpijczyków 31. 

e. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”. 

f. Dane osobowe uczestnika mogą byd udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz 
Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Wakacyjnej przygody na basenie tylko  
w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji 
współzawodnictwa. 

g. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 
przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

h. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji  
o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej 
samej,  ma prawo uzyskad informacje dotyczące źródła tych danych. 

i. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym 
momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia 
przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania 
wymienionego wyżej nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych 
osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec 
przetwarzania będzie skutkowad brakiem możliwości uczestnictwa w Wakacyjnej przygodzie na 
basenie.  

j. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakooczenia Wakacyjnej przygody na 
basenie lub 5 lat w przypadku rozliczeo finansowych i podatkowych. Po tym czasie dane mogą byd 
przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  

k. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeo co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 
osobowych. Skargi można składad za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

l. Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która 
wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpid z wnioskami i pytaniami 
dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : 
inspektor.abi2@gmail.com 

mailto:inspektor.abi2@gmail.com

