
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A 

tel. 33 8531820; NIP 548-22-75-056; REGON 072344717 

REGULAMIN 

Urodzinowa Sztafeta  

 
1. ORGANIZATOR IMPREZY:  

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,43-430 Skoczów ul. Górecka 2A. 

2. OPIS IMPREZY: 

Uczestnicy będą pływać w basenie na sprzęcie wodnym (materac, ponton) dostarczonym przez 

organizatora. Minimalny dystans do przepłynięcia - 50m. 

3. CEL IMPREZY: 

a) przepłynięcie jak najdłuższego dystansu przez jak największą liczbę uczestników, 

b) promowanie i reklama usług związanych z działalnością Krytej Pływalni „DELFIN”, z okazji 

kolejnej rocznicy otwarcia obiektu. 

4. MIEJSCE SZTAFETY:  

Basen sportowy w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie. 

5. TERMIN: 

05 czerwca 2022r. (niedziela) w godzinach od 15.00 -20.00. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) uczestnikiem zawodów może być każdy klient bez względu na wiek, który skorzysta z basenu 

w dniu 05 czerwca 2022r. w godzinach od 15:00 – 20.00 i zgłosi uczestnictwo w zawodach, 

b) zgłoszenia przyjmowane będą na bieżąco w czasie trwania imprezy od godz. 15:00 – 19:30 

przez pracowników SOSiR , 

c) warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Formularza 

zgłoszenia biorącego udział w zawodach (formularz zgłoszenia – część A). Osoby 

niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w zawodach (formularz zgłoszenia – część B), 

d) uczestnicy imprezy płacą za wejście na basen tylko 1 zł, po okazaniu w kasie specjalnego 

kuponu otrzymanego po uczestniczeniu w sztafecie, 

e) w godzinach od 15.00 – 20.00 część basenu sportowego będzie zarezerwowana dla potrzeb 

w/w imprezy. 

7. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

a) indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika, 

b) organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników 

pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących imprezę 

i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności w materiałach prasowych, 

radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi 

imprezy nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie  

z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych uczestnicy oświadczają, 

że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udziału w imprezie. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) wpisanie się na listę imprezy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

b) uczestników imprezy obowiązuje również Regulamin Krytej Pływalni „DELFIN”, a w 

szczególności Regulamin korzystania z Basenu, 
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c) we wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator, 

d) organizator zapewnia obsługę medyczną imprezy, 

e) organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 

szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po w/w imprezie. Uczestnicy startują 

na własną odpowiedzialność, 

f) za niepełnoletnich uczestników imprezy oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie,  

g) uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności, 

h) uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne  

z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan zdrowia, 

w jakim się znajduje umożliwia mu udział w imprezie oraz wyraża zgodę do wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych, 

i) organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie, 

j) organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 

9. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

a) Administratorem danych osobowych jest Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 

Skoczów, ul. Górecka 2A, numer telefonu 33 853 1820, 

b) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod 

adresem e-mailem: daneosobowe@basendelfin.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany w pkt 1, 

c) podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) –zwany RODO, 

d) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie imprezy określonej w części 

„A” formularza zgłoszenia uczestnictwa oraz cele marketingowe.  

e) istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, 

f) dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, 

przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych i 

w stosunku do niego, 

g) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 

Administratora danych osobowych oraz media, 

h) uczestnik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich 

danych , ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości udziału w imprezie, 

j) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie są 

profilowane. 


