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 INFORMACJE TECHNICZNE  

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

Pomiar czasu: ręczny, 

Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem ZAWODY PŁYWACKIE DLA SENIORÓW 

SENIORIADA 2022 DĄBROWA GÓRNICZA 

 

 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 1. Zawody będą przeprowadzane seriami według kategorii wiekowych 

           2. Zawodnik ma prawo startu w jednym wybranym przez siebie stylu 

 

 ZASADY FINANSOWANIA: 

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

basenu pokrywają organizatorzy. 

 

 ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Do zawodów mogą zgłosić się tylko mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. 

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

w zakładce SENIORIADA  2022 lub bezpośrednio w  Biurze Obsługi Klienta 

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

bok@nemo-swiatrozrywki.pl tel. 032 6390579, gpotega@swiatrozrywki.pl                 

tel. 500 471 222 lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta. 

 

 

 

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


 STYLE PŁYWACKIE DO WYBORU ( KOBIETY I MĘŻCZYŹNI ): 

- dowolny (kraul), grzbietowy, klasyczny 

w kategoriach wiekowych: 

60 – 64 lat; 65 – 69 lat; 70 – 74 lat; 75 – 79 lat; powyżej 80 lat 

 

6.         PLANOWANY TERMIN ZAWODÓW: 

             10.06.2022 GODZ. 10:00-12:00 

Przybycie na zawody w celu weryfikacji godz. 9:00 

    

7.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zabezpiecza opiekę ratowniczą podczas trwania zawodów.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW.  

Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza” Sp. o.o.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zwodów Pływackich dla Seniorów 

Senioriada 2022  Dąbrowa Górnicza. 

Wyniki będą umieszczone na stronie internetowej organizatora www.nemo-swiatrozrywki.pl oraz 

facebook. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie (daty, itp.) Zwodów Pływackich    dla 

Seniorów Senioriada 2022 Dąbrowa Górnicza   

 

8.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Senioriada będą przetwarzane 

przez Organizatora, w celu: 

Przeprowadzenia Zawodów Pływackich dla Seniorów Senioriada 2022 Dąbrowa Górnicza: 

• 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, 

• 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 

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


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

po zakończeniu zawodów), 

• przyznania i wydania nagród, 

• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia zawodów, publikacji informacji 

o laureatach a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom zawodów 

wzięcia w nich udziału i umożliwienie Organizatorowi ich przeprowadzenie, opublikowanie 

informacji o laureatach. 

2.Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy 

dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

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

niezbędne do udziału w zawodach. 

Dostęp do danych mogą mieć podmioty, które współpracują z Organizatorem przy realizacji 

zawodów – na podstawie zawartych umów.  

 


