
Regulamin zawodów pływackich 

„VII Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Organizatorem zawodów jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oła-

wie (dalej: Organizator). 

2. Zawody są organizowane pod nazwą „VII  Nocny Maraton Termy Jakuba” ( zwane dalej: "zawoda-

mi"). 

3. Regulamin zawodów dostępny jest w Internecie na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl. 

4. Celem zawodów jest popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i 

spędzania czasu wolnego. 

5. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów. 

 

6. Uczestnicy pływać będą wybranym przez siebie stylem pływackim. 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 
7. Siedziba Spółki Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o., ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława 

 

TERMIN ZAWODÓW: 
8. Zawody odbędą się w niedzielę dnia 10 kwietnia 2022 roku i trwać będą od godziny 00:00 do godzi-

ny 08:00. 

9. Zawodnicy są zobowiązani stawić się przy stoliku sędziowskim o godz. 23.30, kiedy to nastąpi lo-

sowanie torów.   

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
10. Zgłoszenia na Zawody będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy:  

https://forms.gle/21VHemd3X8KRnTj18 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  do dnia 4.04.2022. 

Lista startowa dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.termyjakuba.olawa.pli na profilu Facebook w dniu 5.04.2022. Opłatę startową dokonują wy-

łącznie zawodnicy którzy znaleźli się na liście startowej. 

 

11. Liczba zawodników jest ograniczona i wynosi 12 osób, po 2 osoby na każdym z sześciu dostępnych 

torów - decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

12. Zawodnicy muszą być pełnoletni w dniu zawodów. 

 

13. Wszyscy biorący udział w „VII Nocny Maraton Pływacki” zobowiązani są dostarczyć 

organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia maratonu aktualne zaświadczenie lekarskie wydane 

przez lekarza medycyny sportu (lub podpisać oświadczenie startu na własną odpowiedzialność), 

https://forms.gle/ApnPBgTSgQpG6VnaA
https://forms.gle/21VHemd3X8KRnTj18
http://www.termyjakuba.olawa.pl/


potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

  

14. Nadzór nad sportowym przebiegiem zawodów  sprawuje Sędzia Główny, którego pomocnikami będą 

sędziowie torowi, którzy będę liczyć zawodnikom pokonany dystans. Sędzia Główny jest osobą od-

powiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający  w kwestiach 

sportowych. 

15. Dopuszczalny jest start tylko i wyłącznie w stroju akceptowanym przez Międzynarodową Federację 

Pływania (FINA), tj. czepek, zatyczki, okulary pływackie. 

 

16. Obowiązuje całkowity zakaz używania akcesoriów wspomagających pływanie 

 

 

OPŁATA STARTOWA: 
17. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 80,00 zł ( osiemdziesiąt złotych ) i należy ją uiścić 

przelewem na konto Spółki/Organizatora (Bank Spółdzielczy w Oławie 88 9585 0007 0010 0019 

9748 0001, w tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko z dopiskiem VII Nocny Maraton) do 

dnia 6.04.2022 roku. 

Po upływie wskazanego wyżej terminu Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia zawodnika z 

listy startowej i zaproszenia innych zawodników, którzy przesłali swoje zgłoszenie zgodnie z niniej-

szym regulaminem. 

 

NAGRODY: 
18. Organizator nagrodzi zwycięzców: pucharami, karnetami OPEN 30 dni oraz karnetami na okaziciela (o 

wartości 110,00 zł oraz 55,00 zł) zawodników, którzy zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce w 

kategorii OPEN. O miejscu na podium, będzie decydował pokonany dystans w czasie 8 h ( osiem go-

dzin ).   

19. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową statuetkę oraz 2 wejściówki na basen i saunę do 

Term Jakuba. Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy 2 karnety ILOŚCIOWE BA-

SEN+SAUNARIUM i 2 karnety ILOŚCIOWE BASEN. 

20. Dekoracja wraz z wręczeniem nagród odbędzie się po zakończeniu rywalizacji. 

21. Dodatkowo Organizator uhonoruję karnetem  o wartości 460 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych)      

zwycięzcę Zawodów jeśli ten pobije rekord imprezy. Rekord imprezy wynosi 27 000 m. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
22. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest  Łukasz Tyc, tel.  

603 224 282, adres poczty elektronicznej: instruktor@termyjakuba.olawa.pl   

 

23. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w zawodach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opu-

blikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl 

24. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji roz-

strzyga Organizator. 

25. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w jego or-

ganizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

mailto:instruktor@termyjakuba.olawa.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA 

DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH O ZASADACH 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  w Oławie przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów 

sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Oławie, przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława, a kontakt z przedstawicielem 

Administratora możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.termyjakuba.olawa.pl 

2. W Spółce został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

inspektor@termyjakuba.olawa.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w 

zawodach sportowych. 

4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje: 

 dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność klubowa; 

 dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) pracownicy Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością organizujący zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych 

w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; (3) media relacjonujące zawody sportowe; (4) media 

społecznościowe. 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: 

 w razie prowadzenia klasyfikacji przez podmiot organizujący lub współorganizujący zawody sportowe, bezterminowo, 

do czasu odwołania zgody; 

 w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu zawodów z wyjątkiem danych 

opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane bezterminowo, do czasu odwołania zgody); 

 w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do chwili 

przedawnienia roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana lub administratora); 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie poprzez kontakt mailowy ( e-mail inspektor@termyjakuba.olawa.pl) . Rozumiem, że przy cofnięciu zgody 

może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego 

udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że 

przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do promowania i 

reklamowania zawodów sportowych oraz swojej własnej działalności związanej z uprawianiem sportu i krzewieniem kultury 

fizycznej. 

 

Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na roz-

powszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych. 


