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DATA:
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im. MARII KOWNACKIEJ W PŁYWANIU
„O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY”
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„PŁYWAMY RAZEM DLA BIELAN”
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
Uczniowski Klub Sportowy „G – 8 Bielany”
Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Wyłonienie najlepszych uczniów i uczennice w pływaniu - mistrzów Szkoły Podstawowej nr 80,
którzy będą reprezentować Szkołę na mistrzostwach Dzielnicy Bielany w pływaniu.
TERMINY I MIEJSCE
25.11.2021.(czwartek) godz. 09.00 -13:00 (09.00-11.00 młodsza grupa, 11.00- 13.00 starsza grupa)
pływalnia Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. J. Conrada 6.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy składać do nauczycieli wychowania fizycznego, uczących daną klasę, do dnia
22.11.2021r. (poniedziałek) wraz ze zgodą rodziców na start w zawodach oraz publikację zdjęć i filmów
z zawodów. Nauczyciele proszeni są o wypełnienie zbiorczego arkusza zgłoszeń (exel) i przesłanie
do Dyrekcji Szkoły.
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PROGRAM ZAWODÓW
09.00 - Rozgrzewka dla dzieci z rocznika 2014-2011
09.15 - Otwarcie zawodów
25 stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców roczniki 2014, 2013, 2012,2011
25 stylem dowolnym (na brzuchu) dziewcząt i chłopców roczniki 2014,2013,2012,2011
11.00 – Rozgrzewka dla dzieci z rocznika 2007-2010
11.20 start dzieci starszych
50 stylem klasycznym dziewcząt i chłopców roczniki 2010,2009,2008,2007
50 stylem dowolnym dziewcząt i chłopców roczniki 2010,2009,2008,2007
50 stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców roczniki 2010,2009,2008,2007
UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły SP 80 z roczników 2014,2013,2012,
2011,2010, 2009, 2008, 2007 którzy dokonali zgłoszenia do dnia 22.11.2021 r. i donieśli zgodę
rodziców na start oraz publikowanie zdjęć i filmików. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2
konkurencjach.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zawody rozegrane zostaną seriami na czas.
2. Start do wyścigu następuje po gwizdku sędziego, skokiem dowolnym ze słupka startowego
postronie głębokiej basenu. Przedwczesny start może spowodować dyskwalifikację zawodnika.
NAGRODY
Za zajęcie miejsca I-VI uczniowie zostaną udekorowani dyplomami, a dodatkowo pierwsza trójka
otrzyma medale. Najlepsza zawodniczka i zawodnik otrzymają Puchar Dyrektora SP nr 80
(o zwycięstwie decyduje suma czasów uzyskana w dwóch konkurencjach) Zawodnicy spoza pierwszej
trójki otrzymają pamiątkowe medale za udział. Wszyscy uczestnicy otrzymają słodkie upominki.
POSTANOWIENIA ORGANIZATORÓW
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z sędzią głównym.
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INFORMACJE DODATKOWE
Organizator zapewnia fotorelację przy użyciu przeznaczonego sprzętu z uwzględnieniem zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić gwarancję bezpieczeństwa wykonanych w trakcie trwania wydarzenia zdjęć. Fotorelacja
z wydarzenia opublikowana zostanie na stronie www oraz facebook Organizatora w celu promocji eventu.
Administrator informuje, że Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit. a, c oraz e, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1017 poz. 880.
Informacja Administratora
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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. U. UE . L. 2016.119.1
z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem Państwa danych jest
Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa.
Administrator informuje, że Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit. a, c, e RODO, oraz art. 81 Ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1017 poz. 880.) w celu realizacji zadań ustawowych
i statutowych.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów
prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej
dotyczących,
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Uczniowskim Klubie Sportowym G-8 Bielany jest Pan Piotr Kitela tel. 731593046.

