
REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH " SUWAŁKI SWIM CUP" 

           

I Organizator zawodów 

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

 

II Termin i miejsce zawodów 
1) Zawody odbędą się 26 lutego 2023 roku (niedziela) w suwalskim Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7. 

2) Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00 

3) Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach: 

 I tura - konkurencje indywidualne, na dystansach: 

- Skrzat (10-12 lat)– 25 m stylem dowolnym 

- Junior Młodszy (13-15 lat) - 50 m stylem dowolnym 

- Junior Starszy (16-17 lat) - 50 m stylem dowolnym 

- Open (18-59 lat) 50 m stylem dowolnym 

- Senior ( 60+lat) 25 m stylem dowolnym 

 II tura - Rodzinna sztafeta 3 x 25 m stylem dowolnym 

 

III Cel zawodów 

1) Upowszechnianie aktywnego wypoczynku poprzez propagowanie pływania, jako sportu na 

każdą pogodę. 

2) Zaszczepienie pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz wypoczynku poprzez sport i zabawę. 

3) Popularyzacja pływania wśród mieszkańców Suwałk. 

4) Aktywne spędzanie czasu przez osoby w różnym wieku. 

 

IV Dane techniczne pływalni 

1) Basen sportowy: 8 torów – długość 25 m. 

2) Temperatura wody: 27 – 30 ℃. 

 

V Styl, dystans 

1) Zawody zostaną rozegrane na basenie sportowym o długości 25 m. 

2) Podczas zawodów będzie prowadzony ręczny pomiar czasu. 

3) Zawody rozgrywane będą stylem dowolnym. 

4) Zawodnicy rozpoczynają start ze słupka startowego lub z wody. 

 

VI Warunki uczestnictwa 
1) W Sztafecie Rodzinnej mają prawo uczestniczyć zespoły 3-osobowe: 

- Rodzinna Drużyna składa się z trzech osób - w tym obowiązkowo minimum jeden junior, 

- W rodzinnej drużynie musi być też jedna z par: dziecko i rodzic, dziecko i dziadek lub babcia, 

- Przykładowe drużyny rodzinne: syn, ojciec, matka  / wnuczek, babcia, matka / brat, siostra, 

dziadek / córka, ojciec, babcia / matka, brat, siostra itp. 

- Wszystkie wyścigi odbywają się stylem dowolnym (dowolną techniką pływacką). Pierwszy 

członek drużyny startuje na sygnał startera, kolejni członkowie drużyny startują po dotknięciu przez 

poprzednika ściany nawrotowej. Każdy z uczestników musi pokonać  dystans 25 m. 

 2) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie jedynie po złożeniu wypełnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego Karty Zawodnika Niepełnoletniego oraz uiszczeniu opłaty startowej  

w wysokości 20 zł / osoba; 

3) Każdy zawodnik pełnoletni na swojej Karcie Zawodnika zobowiązany jest złożyć podpis  

w wyznaczonych do tego miejscach (weryfikacja odbędzie w dniu zawodów w Biurze Zawodów  

w Aquapark Suwałki); 

4) Uczestnicy zawodów nie mogą korzystać z pomocy pływackich takich jak np. deski, „łapki”, 

płetwy, itp.; 

 



5) Każdy zawodnik powinien posiadać umiejętności pływackie umożliwiające mu udział  

w zawodach. 

6) W konkurencjach indywidualnych zawodnik musi pokonać dystans wyznaczony w swojej 

kategorii. 

7).W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające licencje zawodnika Polskiego Związku 

Pływackiego.               

 

VII Zgłoszenia i koszt udziału 
1) Zgłoszenia zespołów do zawodów są przyjmowane telefonicznie do dnia 23.02.2023 r. do godz. 

15:30 pod numerem telefonu 87 566 32 81 lub elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres: 

patryk.jaglowski@osir.suwalki.pl 

2) Koszt udziału w zawodach – 20 zł płatne w dniu zawodów w kasie Aquapark Suwałki. 

3) Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić i dostarczyć do Biura Zawodów w dniu wydarzenia, 

tj. 26 luty 2023 w godz. 09:00 – 09:50. 

4) W przypadku wolnych miejsc, zapisów będzie można dokonać w Biurze Zawodów (Aquapark) 

w dniu 26 lutego br. w godzinach 09:00 – 09:50. 

5) Ze względu na możliwość uczestnictwa maksymalnie 24 drużyn o udziale w zawodach decyduje 

kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń. 

6) Każdy uczestnik biorący udział w zawodach startuje na własną odpowiedzialność. 

 

VIII Klasyfikacje zawodników oraz nagrody 
1) Klasyfikacje zawodników: 

 Rodzinna Sztafeta 

 Skrzat K/M (10-12) 

 Junior K/M (13-15) 

 Junior K/M (16-17) 

 Open K/M (18-59) 

 Senior K/M (60+) 

 

2) Nagrody: 

 Puchary, upominki i dyplomy za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych klasyfikacjach. 

 Dyplomy za udział w zawodach dla wszystkich uczestników wydarzenia. 

 

IX Przebieg Imprezy 
1) Start każdej tury zawodników odbędzie się wg wyznaczonych godzin na sygnał dźwiękowy 

Sędziego Głównego po komendzie „na miejsca”; 

2) Na każdym torze będzie rywalizowała tylko jedna osoba lub zespół. 

3) Ze względów zdrowotnych, ratownik medyczny może wykluczyć zawodnika z dalszego udziału 

w imprezie; 

6) Rywalizację każdej tury zawodników zakończy sygnał dźwiękowy (gwizdek) Sędziego 

Głównego; 

 

X Orientacyjny program zawodów 
1) 09:00 – otwarcie biura zawodów 

2) 09:00 – 09:50 – zapisy stacjonarne do zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc) 

3) 09:50 – 10:00 – otwarcie zawodów 

4) 10:00 – 11:20 – starty w poszczególnych kategoriach 

5) 11:30 – rozdanie nagród, zakończenie zawodów. 

 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu poszczególnych konkurencji. 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. Wszystkie sprawy sporne 

nie objęte Regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny wraz z Organizatorem. 



 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH 

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub 

konieczne do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, należytego 

wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO),  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że:  

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, repre-

zentowany przed Dyrektora Waldemara Borysewicza, adres email: sekretari-

at@osir.suwalki.pl, 

2. inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Zenon Rytwiński, 

adres e-mail: iod@osir.suwalki.pl, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach  

i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie 

zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym  

z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług  

i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (ta-

kich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd) w związku  

z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym um-

ownych, 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub, 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub, 

c) przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach może ponieść kon-

sekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statu-

towych lub obowiązków prawnych, 

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,  

z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statuto-

wych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam 

pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom 

działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych 

zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych. 

 

6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:  

 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,   

b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych o-

sobowych, 

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745


d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e) prawo przenoszenia danych, 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może  być wa-

runkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych  

i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas 

zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizo-

wanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych. 

 

 


