
GRAND PRIX 2019 

DZIECI W PŁYWANIU 

Dąbrowa Górnicza  
 

                     

                                                                           
   ORGANIZATOR 

„NEMO – WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o. o. 

PATRONAT - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 

Sponsorzy: Nemo – Wodny Świat, Miasto Dąbrowa Górnicza 

 

 INFORMACJE TECHNICZNE  

Pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 º C, 

Pomiar czasu: ręczny 

Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem GRAND PRIX 2019 DZIECI W PŁYWANIU 

DĄBROWA GÓRNICZA  

 

 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 1. Zawody będą przeprowadzane seriami według kategorii wiekowych 

            2. Zawodnik ma prawo startu w dwóch wybranych przez siebie stylach w każdym etapie 

 3. Klasyfikacja po każdej serii wg kategorii wiekowej 

 

 PUNKTACJA  

 Punktacja Indywidualna: 

            1. Za zajęte miejsca w konkurencji przyznawane będą punkty wg klucza: 

 1m – 10 pkt., 2m- 9 pkt, 3m- 8 pkt., 4m- 7 pkt., 5m- 6 pkt., 6m-5 pkt., 7m-4 pkt., 8m-3 pkt.,     

 9m-2 pkt., 10m-1 pkt. 

Do punktacji końcowej GRAND PRIX 2019 brana będzie suma punktów zdobytych we 

wszystkich etapach (minimum w dwóch), w których zawodnik wziął udział w dwóch 

wybranych stylach (klasyczny, dowolny, grzbietowy oraz motylkowy).  

W przypadku jednakowej sumy punktów po 4 etapach w ogólnej klasyfikacji o miejscu  



medalowym rozstrzyga ilość startów oraz punktów w poszczególnych startach.                    

W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z zawodami ostateczną decyzję podejmuje 

sędzia główny. 

 

 ZASADY FINANSOWANIA: 

Koszty organizacyjne tj. pracownicy Nemo, obsługa sędziowska, ratownicy, zabezpieczenie   

basenu pokrywają organizatorzy. 

           Opłata startowa wynosi 20,00 zł za zawodnika/etap. 

W ramach opłaty startowej pokrywane są koszty organizacji zawodów a także zawodnicy  

mogą skorzystać po zawodach ze wszystkich basenów znajdujących się w obiekcie na 

zasadzie biletu całodniowego, a rodzice lub opiekunowie dzieci startujących po cenach 

ulgowych. 

 

 ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

           Karta zgłoszeniowa zawodnika do pobrania ze strony www.nemo-wodnyswiat.pl  

Zgłoszenia zawodników (karta zgłoszeniowa) należy dostarczyć e-mail:              

bok@nemo-swiatrozrywki.pl , gpotega@nemo-wodnyswiat.pl lub osobiście do Biura 

Obsługi Klienta  w obiekcie Nemo – Wodny Świat  Dąbrowa Górnicza , najpóźniej dwa dni  

 przed terminem zawodów.   

 

 STYLE PŁYWACKIE DO WYBORU WEDŁUG KATEGORI WIEKOWEJ: 

2007-2008 – 100 m grzbiet, 100 m dowolny, 50klasyczny, 50 motylkowy 

2009-2010 -  50 m grzbiet, 100 m dowolny, 50 m klasyczny 

2011-2012 – 50 grzbiet, 50 m dowolny, 

 Sztafeta 8 x 50 m – trenerzy/zawodnicy/rodzice 

 Zawodnicy startują w dwóch stylach w każdym etapie.  

 

 TERMINY I HARMONOGRAM STARTÓW 

            I  –    10.03.2019 

II  –   02.06.2019 

            III  –  29.09.2019  

            IV (finał)  –  01.12.2019  

9:00 – otwarcie obiektu; 

 9:30 – rozgrzewka ogólna 

 9:50 – oficjalne otwarcie 

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/
mailto:bok@nemo-swiatrozrywki.pl
mailto:gpotega@nemo-wodnyswiat.pl


 10:00 – rocznik 2007-2008 50 m styl motylkowy 

 10:15 – rocznik 2011-2012 50m styl grzbietowy 

 10:30 – rocznik 2009-2010 50 m styl grzbietowy 

10:45 – rocznik 2007-2008 100 m styl grzbietowy 

11:00 – rocznik 2009-2010 50 m styl klasyczny 

11:15 – rocznik 2007-2008 50 m klasyczny 

11:30 – rocznik 2011-2012 50 m dowolny 

11:45 – rocznik 2009-2010 100 m dowolny 

12:00 – rocznik 2007-2008 100 m dowolny 

W zależności od sprawności przebiegu konkurencji, godziny startów mogą ulec zmianie. 

W ostatniej edycji (finał) sztafeta mieszana 8 x 50 m (trenerzy, rodzice) 

Organizator ma prawo do zmiany terminów 

   

8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zabezpiecza opiekę ratowniczą podczas trwania zawodów.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny Nemo – Wodny Świat 

Dąbrowa Górnicza.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny GRAND PRIX  2019  

DZIECI  W PŁYWANIU DĄBROWA GÓRNICZA . 

Wyniki poszczególnych rund ligi oraz klasyfikacja końcowa umieszczona będzie na stronie 

internetowej organizatora www.nemo-swiatrozrywki.pl oraz facebook 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie (daty, itp.) GRAND PRIX 2019     

DZIECI W PŁYWANIU DĄBROWA GÓRNICZA 

 

9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Grand Prix będą przetwarzane 

przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu: 

Przeprowadzenia Grand Prix: 

• rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej  

• wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych 

publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez prowadzącego na stronie 

internetowej i innych mediach, 

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/


• prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, płeć, klub, kategoria 

wiekowa, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub 

innego podmiotu, wybranego przez Organizatora), 

• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kategoria wiekowa, płeć, klub, 

wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez 

Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na holu obiektu, bezpośrednio 

po zakończeniu zawodów), 

• przyznania i wydania nagród, 

• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

• statystycznym Organizatora. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia. 

3. Administratorem danych osobowych jest Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.      

ul. Al. Róż 1 29; 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika zawodów pływackich jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do udziału w zawodach. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi 

podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Grand Prix. 

6. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w 

zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Grand Prix zapewnią przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 

 


