
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego z okazji 600-lecia nadania praw miejskich 

 
I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
1. 12.12.2021r. (niedziela)  
2. Aquapark z Lodowiskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z 

o.o., ul. Wyszyńskiego 56,  
3. Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów, temperatura wody: 27 st. C 
4. Pomiar czasu: automatyczny 
 
II. ORGANIZATORZY: 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim spółka z o. o. 

ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel.: 25 752 24 46, 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl 

 
2. Klub Sportowy Barakuda Mińsk Mazowiecki 

ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Tel.:  603 701 960, e-mail: biuro@barakuda.net.pl 

 
III. CEL IMPREZY: 
1. Popularyzacja pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności 

ruchowych dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Promocja Mińska Mazowieckiego obchodzącego 600-lecie nadania praw miejskich. 
3. Wyłonienie najlepszych pływaków w określonych kategoriach wiekowych. 
4. Stworzenie warunków do rywalizacji w grupach rówieśniczych. 
 
IV. HARMONOGRAM 
1. Wstępny program imprezy zakłada rozgrzewkę w godz. 8.30 – 9.15 oraz zawody 9.30 - 14.00. 
2. Szczegółowy harmonogram zawodów dostępny będzie w biurze zawodów przed imprezą.  
 
 
V.UCZESTNICTWO 
1. W zawodach startują zawodnicy w następujących konkurencjach i kategoriach wiekowych z 

podziałem na płeć: 
• I kategoria: 2012 i młodsi – 25m styl dowolny, 25 styl klasyczny, 25m styl grzbietowy 
• II kategoria: 2011-2010 – 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 25m 

styl motylkowy 
• III kategoria: 2009-2008 – 100m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m 

styl motylkowy, 50m styl dowolny 
• IV kategoria: 2007-2006 – 200m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m styl 

motylkowy, 100 m styl dowolny 
• V kategoria: 2005-1997 – 200m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m 

styl motylkowy, 100m styl dowolny 
• VI kategoria: 1996-1982 – 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny 
• VII kategoria: 1981-1967 – 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny 
• VIII kategoria: 1966 i starsi – 50m styl klasyczny, 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny 
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VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
1. Zgłoszenia indywidualne należy przesyłać na adres: biuro@barakuda.net.pl do 6.12.2021 

Zgłoszenia indywidualne muszą zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz konkurencję i 
przewidywany czas pływania. 

2. Zgłoszenia klubowe do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej (SPLASH ENTRY 
EDITOR*.lxf), na adres e-mail zawody@wmozp.pl do dnia 7.12.2021r. 

3. Lista zgłoszonych zawodników i klubów zostanie zamieszczona na stronie www.barakuda.net.pl 
w dniu 7.12.2021. 

4. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.barakuda.net.pl w dniu 11.12.2021. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowanych zgłoszeń. 
6. W dniu zawodów należy posiadać badania lekarskie (do wglądu), a w przypadku ich braku 

podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zawodów. Wzór do pobrania 
na stronach zawodów (www.mosir.org.pl, www.barakuda.net.pl). 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

8. Każdy uczestnik/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i wszystkimi 
Regulaminami, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania, 
Uczestnik podpisem na oświadczeniu potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje 
wszystkie jego zapisy. 

9. Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w związku z COVID 19. Na 
zawodach opiekun grupy/trener musi posiadać deklaracje zbiorczą podpisaną przez przedstawiciela 
klubu oraz wypisane oświadczenie każdego zawodnika z klubu podpisane przez opiekuna 
prawnego. Zawodnicy indywidualni dostarczają podpisane oświadczenie indywidualne. Wzór do 
pobrania na stronach zawodów (www.mosir.org.pl, www.barakuda.net).  

10. Uczestnik/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem  
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 
Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje w biegu dobrowolnie i wyłącznie na własną 
odpowiedzialność, 

11. Każdy uczestnik /opiekun prawny podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 
zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), 

12. Podpisując oświadczenie uczestnik/opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na udzielenie 
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport  
w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu 
organizatora. 

13. Uczestnik/opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 
wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom 
trzecim, 

14. Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy  
z wizerunkiem swoim/podopiecznego w Internecie, prasie i telewizji. 

15. Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił 
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

16. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje własnoręcznie opiekun prawny obecny 
w dniu zawodów.   

17. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wskazuje, że zawodnik nie posiada 
przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich. 

18. Brak badań lub oświadczenia będzie równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do zawodów. 

http://www.mosir.org.pl/
http://www.mosir.org.pl/


 
VII. PRZEPISY TECHNICZNE: 
1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
2. Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. 
3. Zawody przeprowadzone są seriami na czas. 
 
VIII. NAGRODY: 
1. Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i kategorii. 
2. Dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i kategorii. 
3. Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki Mińska Mazowieckiego w każdej kategorii 

wiekowej na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch startach. 
4. Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania zawodów, z poślizgiem jednej konkurencji lub na 

koniec tury lub zawodów. 
 
IX. ZASADY FINANSOWANIA: 
1. Opłata startowa wynosi 30 PLN od zgłoszonego zawodnika. 
2. Opłata za udział w zawodach pobierana jest według zgłoszeń w dniu zawodów w biurze zawodów 

zlokalizowanym na terenie Aquaparku. 
3. Zmiany zgłoszeń mogą być dokonywane wyłącznie pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl do 

dnia 10.12.2021r. do godziny 10:00 i dotyczyć: wycofania zawodnika, wycofania zawodnika z 
konkurencji, wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 
reprezentanta tego samego klubu. 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to 

zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki 
oraz obsługi technicznej i spikera zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania 
zawodów. 

2. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 
odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu 
startów, godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków, wprowadzenia dodatkowego bloku oraz 
ograniczenia zawodników w danym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych 
zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku ograniczenia ilości zawodników 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. Zawodnicy poszczególnych ekip zachowują dystans społeczny w stosunku do członków innych 
zespołów. 

5. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 
uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) – należy 
unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za 
wspólną rywalizację a także w czasie ceremonii medalowej. 

6. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając ze środków 
udostępnionych przez obsługę obiektu. 

7. Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i natryski będą 
dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa. 

8.  W czasie rozgrywania zawodów na hali basenowej poza obsługą techniczną i wyznaczonymi 
sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić 
mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem 



zachowania zasad bezpieczeństwa). Wszystkie pozostałe osoby (niestartujący członkowie ekip) 
pozostają w swoich wyznaczonych strefach. 

9. Organizator dopuszcza 75% zajętości miejsc na widowni. W przypadku zaostrzenia restrykcji 
epidemicznych Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zawodów bez udziału 
publiczności.  

10. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w trakcie zawodów i za przestrzeganie obostrzeń przez 
zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

11. Grupa zgłoszona przez Klub wchodzi z trenerem, ewentualnie opiekunem grupy w grupach do 5 
osób 1 opiekun, od 5 do 15 osób 2 opiekunów, powyżej 15 osób – 3 opiekunów z klubu. 

12. W sprawach nieobjętych niniejszym komunikatem decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią 
Głównym zawodów. 

13. Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie swoich 
zawodników. 

14. Na terenie niecki oraz przylegającym do niecki basenowej 25 metrowej pływalni mogą przebywać 
wyłącznie zawodnicy startujący w danym bloku oraz ich trenerzy (zakaz przebywania na niecce 
basenowej rodziców). 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów oraz na odwołanie 
zawodów ze względu na warunki epidemiczne.  

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu w trakcie 
trwania zawodów. 

17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych RODO każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji 
wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, 
wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego 
przekazu (radio, prasę, telewizję) w celach marketingowych i promocyjnych. 

18. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez zawodnika/ 
drużynę/ trenera. 

19. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń epidemicznych 
obowiązujących na terenie obiektu.  

 
 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim  
sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 56,  05-300 Mińsk Mazowiecki, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.org.pl,  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

przyjęcia zgłoszenia i startu w zawodach. 


