
Regulamin WATER CHALLENGE - zawody w pokonywaniu wodnego toru przeszkód  

Kryta Pływalnia H2Ostróg 2018 

 

1. Cel zawodów: 

a. Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży. 

b. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego. 

2. Organizatorzy: 

a. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 

b. KLUBBEN Polska sp. z o. o. Ciele, ul. Toruńska 12, 86-005, Białe Błota; 

c. WATERMANIA Manta Group Adrian Wyrobek z siedzibą w Kędzierzynie – 

Koźlu, 47-220, al. Jana Pawła II 31; 

3. Udostępniający Obiekt: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4; 47-400 Racibórz; 

4. Zgłoszenia do zawodów będą prowadzone w dniu zawodów, przy stoisku 

Organizatora, w kasach obiektu oraz na plaży basenowej, w godzinach 16:00 -19.00. 

5. Zawody będą rozgrywane w kategoriach wiekowych,: 

a. Kat. I roczniki od 2010 do 2002, osobno dla kobiet i mężczyzn; 

b. Kat. II roczniki od 2013 r. osobno dla kobiet i mężczyzn; 

c. Kategoria dziecięca – dzieci urodzone po 2010 r., łącznie chłopcy 

i dziewczynki; 

6. Zawodnicy muszą wykazywać się umiejętnością pływania zapewniającą bezpieczne 

utrzymanie się na powierzchni wody oraz samodzielne przemieszczanie się.  

7. Nagrody: 

a. Medale za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii; 

b. Nagroda dla najmłodszego uczestnika;  

c. Dyplomy uczestnictwa;  

d. Nagrody niespodzianki;  

8. Zasady finansowania: Opłata startowa wynosi równowartość jednorazowego biletu 

wstępu zgodnie z cennikiem. Dokonując opłaty zawodnik bądź opiekun osoby 

niepełnoletniej wypełnia formularz zgłoszeniowy. W ramach opłaty zawodnik jest 

uprawniony do wzięcia udziału w zawodach oraz korzystania z pływalni H2Ostróg bez 

dodatkowej opłaty do godziny 19.00 (bądź do zakończenia zawodów) w dniu 

zawodów. Opiekun osoby niepełnoletniej zobowiązany jest do zakupu biletu wstępu 

zgodnie z cennikiem. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów oraz 

sponsorzy. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Startujący może ubezpieczyć 

się dodatkowo we własnym zakresie 

9. 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.  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników, z powodu 

dużej ilości zgłoszeń. 

11. Zasady przeprowadzenia zawodów:  

a. Zawody przeprowadzone będą seriami na czas, a o kolejności miejsc 

decyduje najlepszy wynik w danej kategorii. 

b. O kolejności startu decyduje kolejność zapisu w zawodach. W szczególnych 

przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności bez 

podania przyczyny.  

12. 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.  

13. Trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii awansuje do FINAŁU WATER 

CHALLENGE, który odbędzie się 08.09.2018 r. w Zatoce Sportu w Łodzi. 

14. 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. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników 

w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. 

17. Bezpłatne wejścia dla uczniów raciborskich szkół podstawowych i gimnazjów będą w 

dniu zawodów obowiązywały do godz. 19:00 

 

 

 

 



Formularz uczestnictwa w WATER CHALLENGE 

zawody w pokonywaniu wodnego toru przeszkód - eliminacje łódzkie 

 

Imię i  nazwisko………………………….…………………… 

Data urodzenia ……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………… 

Oświadczenia:  

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem zawodów. 

Oświadczam, że nie mam przeciwskazań 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 
 

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 Politechnika Łódzka, adres głównej 

siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; dane przetwarza ACSD PŁ Zatoka 

Sportu, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź; 
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: 

rbi@adm.p.lodz.pl, tel. (42) 631-20-39; 
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, 

mailto:rbi@adm.p.lodz.pl


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 Politechnikę Łódzką 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 Politechniki 

Łódzkiej.  

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 

 

  



 

 


