
 

 

                                                  

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

ZAWODÓW PŁYWACKICH  

IV GWIAZDKOWY SPRINT NA MOKOTOWIE 

 
 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

14.12.2022r. /środa/  

Blok I - rozgrzewka: 9:00 ; zawody: 10:00 

 

Pływalnia: OSiR Mokotów 

ul. Niegocińska 2A, 02-698 Warszawa 

Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów; temperatura wody: 27st. C. 

Pomiar czasu: automatyczny 

 



 

 

II. ORGANIZATORZY: 

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, Dzielnica Mokotów m. st. 

Warszawy 

adres organizatora: MUKP Warszawianka-Wodny Park 

ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa 

e-mail: warszawianka-wp@wp.pl 

 

 

III. UCZESTNICTWO: 

W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach : 

2012, 2013, 2014, 2015 

 

 

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Należy dokonać przez SEL LUB przesyłać w formie elektronicznej w 

obowiązującym programie do wypełniania zgłoszeń do zawodów tj. entry 

edytor do 11.12.2022 r. na adres e-mail: zawody@wmozp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/f5f996649acf9754/BAZA-ZAWODY/xArchiwum/2016/Festiwal%20sprinterski/organizacyjne/warszawianka-wp@wp.pl
mailto:zawody@wmozp.pl


 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

14.12.2022 r. – 10:00 
 

 

DYSTANS  STYL ROCZNIKI 
25 metrów dowolnym 2015 

  dziewcząt i chłopców    

50 metrów  dowolnym 2014, 2013, 2012 

  dziewcząt i chłopców    

50 metrów  klasycznym 2014, 2013, 2012 

  dziewcząt i chłopców    

25 metrów  grzbietowym 2015 

  dziewcząt i chłopców    

50 metrów  grzbietowym 2014, 2013, 2012 

  dziewcząt i chłopców    

25 metrów motylkowym 2014 

  dziewcząt i chłopców    

50 metrów  motylkowym 2013, 2012 

  dziewcząt i chłopców    

100 metrów zmiennym 2013, 2012 

  dziewcząt i chłopców    

8 x 25 metrów dowolnym do 60 lat 

  MIX  do 76 lat 

8 x 50 metrów 

1 x grzb, 3 x klas, 1 x mot,   
3 x dow 

MIX OPEN 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE: 

 

• Zawody przeprowadzone będą seriami na czas od serii 

najszybszej  . 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji 

indywidualnych i w jednej sztafecie. 

• zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie 

 

VII. NAGRODY: 

• Medale za trzy pierwsze miejsca i dyplomy za 8 miejsc w 

kategoriach wiekowych: 

 2012, 2013, 2014, 2015 na każdym dystansie. 

• Okolicznościowe medale i słodkości dla każdego uczestnika 

zawodów. 

 

Sztafeta 8x25 metrów stylem dowolnym  będą klasyfikowane w 
dwóch kategoriach wiekowych (liczonych wg sumy wieku 8 
zawodników danej sztafety):  

✓ pierwsza kategoria do 60 lat  

✓ druga kategoria do 76 lat  
✓  dowolna konfiguracja zawodników 

Sztafeta 8x50 metrów – 1 x grzb, 3 x klas, 1 x mot, 3 x dow  - OPEN  

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

• Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby - opłata startowa wynosi 20 zł 
od każdego zgłoszonego startu zawodnika . 

 

Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać do 

13.12.2022r. do godziny 11:00  

po tym terminie opłaty startowe będą pobierane w.g. zgłoszenia. 

 



 

 

 • Wszelkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów na 

terenie pływalni. 

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 

 

X.  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH    

OSOBOWYCH (RODO) 
•  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:  

•  1. Administratorem danych osobowych jest Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka-Wodny 

Park z siedzibą, w Warszawie (02-511) przy ul. Merliniego 2 (e-mail: warszawianka-wpl@wp.pl ) prowadzący 

działalność zgodnie ze swym statutem;  

• 2. Z inspektorem ochrony danych Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka-Wodny Park 

można skontaktować się poprzez adres e-mail: warszawianka-wp@wp.pl  
• 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów pływackich na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

• 4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym upoważniam 

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka-Wodny Park  do rozpowszechniania Wizerunku w 

celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń  

czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach 

zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Mokotowskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego 

Warszawianka-Wodny Park, w związku z realizacją celów statutowych Mokotowskiego Uczniowskiego 

Klubu Pływackiego Warszawianka-Wodny Park i prowadzoną działalnością z  

•  zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim, 

• 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa;  

• 6. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym  

•  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody: Oświadczenie SEL o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

•  prawny opiekun zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

• 7. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie jest obowiązkowe 

aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zawodach pływackich. 
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