
 PŁYWACKA SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI 

 Z OKAZJI 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

„103 km na 103 lat Niepodległości” 
 

 

Sandomierz 6 listopad 2021 

 

REGULAMIN 

 

 

I. CEL IMPREZY: 

 

 Uświetnienie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, 

 Popularyzacja pływania wśród mieszkańców Sandomierza. 

 

 

II. ORGANIZATORZY: 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SANDOMIERZU 

 

Partnerzy: 

MUKS FOKA SANDOMIERZ 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

 

1. Termin: 6 listopada 2021r. godz. 8:00 

2. Miejsce: Kryta Pływalnia „Błękitna Fala” ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz  

 

 

IV. OPIS WYDARZENIA: 

Impreza sportowa ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób. 

Wydarzenie polegać będzie na przepływaniu odcinków o długości min. 50 m. na 

zmianę z innymi uczestnikami. 

 

 

V. UCZESTNICTWO: 

 

 W sztafecie mogą wziąć udział osoby umiejące pływać, 

 Do udziału dopuszczone będą osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna, 

 

VI. UPOMINKI: 

 

 Każda osoba biorąca udział w sztafecie otrzyma okolicznościowy 

dyplom/gadżet. 

 

 

 



VII. ZGŁOSZENIA: 

 

Osoby chcące wziąć udział w sztafecie proszone są o stawienie się na pływalni w 

dniu wydarzenia w godzinach 8:00 – 12:00. 

 

VIII.  

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: 

sekretariat@mosir.sandomierz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 

(adres email): iod@cuw.sandomierz.eu 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 

statutowych MOSiR w Sandomierzu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania imprezy sportowej.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 

spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w imprezie sportowej. 

 

  

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu dla potrzeb organizacji wydarzenia, 

 Startujący zawodnicy biorą udział w sztafecie na własną odpowiedzialność, 

 Dozwolone jest użycie przyrządów pływackich (deska, płetwy itp.), 

 Uczestnicy sztafety zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Pływalni, 

 

 

 

 

 

Organizator 
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