
 

 

 
 

 

1. CEL AKCJI 

 Doskonalenie umiejętności pływackich, 

 Promowanie Krytej Pływalni „Aqua Plant” jako miejsca rekreacji i wypoczynku, 

 Promowanie zasad bezpiecznego pływania i uprawiania sportów wodnych, 

 Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 
 

2. ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 
 

3.MIEJSCE TRWANIA AKCJI: 
Kryta Pływalnia „Aqua Plant” w Mikołowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 22.                                                       
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 

 Każda osoba (umiejąca pływać, bez względu na wiek) odwiedzająca basen, która 

wykupiła bilet ma prawo zgłosić ratownikowi przepłynięty w danym dniu dystans (tym 

samym włącza się do akcji). 

 Przed rozpoczęciem pływania uczestnik powinien zgłosić ratownikowi chęć wzięcia 

udziału w akcji, a po wyjściu z wody podać przepłynięty dystans.  

 Ratownik zapisuje dane uczestnika i przepłynięty dystans aktualizując informacje                        

po każdym zgłoszeniu przepłyniętego dystansu. 

 Dystans przepłynięty w płetwach, łapkach pływackich lub z deską nie wlicza się do akcji. 

 Każdy uczestnik sam liczy przepłyniętą ilość metrów za każdym razem gdy jest                                                  

na pływalni. 

 Lista uczestników wraz z informacją o przepłyniętym dystansie będzie wystawiona  

w widocznym miejscu i aktualizowana raz w miesiącu. 

 Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na Krytej Pływalni. 
 

      5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 

ustaleniom w nim zawartym. 

 Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie udziału 

w akcji podpisane przez prawnego opiekuna. 

 Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w akcji. 

 Zgłoszenie do akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w akcji 

organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) w celach 

związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 

wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących akcję.                       

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia 

mogą zostać opublikowane na stronie  i mediach społecznościowych MOSiR  

w Mikołowie, jak również w innych mediach. 

 Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji  w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31,43 -190 Mikołów. 



 Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w akcji  przysługuje prawo do złożenia 

skargi do organu nadzorczego. 

 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym. 

 Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane, traktowane są przez organizatora jako 

autentyczne, w przypadku stwierdzenia przekłamań zawodnik zostaje automatycznie 

zdyskwalifikowany. 

 W imprezie mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na oświadczenie udziału 

w imprezie przygotowane przez organizatora.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data……………………………… 
 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  

„PŁYWAJ NA ODLEGŁOŚĆ” 

W OKRESIE 1.09.2020r. – 31.01.2021r. 
  

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  
1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w okresie 1.09.2020r. – 31.09.2021r. 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez 

organizatora w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.* 

4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/mojego dziecka do udziału w imprezie 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków                    

oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna. 
 

*Opiekun może cofnąć tę zgodę - cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora  z chwilą 

doręczenia Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 

 

 

     ……………………………         …….………………………….. 
  podpis uczestnika       podpis prawnego opiekuna 

                 (w przypadku osób niepełnoletnich) 
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     ……………………………         …….……………………………… 
  podpis uczestnika         podpis prawnego opiekuna 
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