
SLOW SWIMMING 2019 – INOWROCŁAW

Regulamin

I. Cel wydarzenia 
• popularyzacja pływania rekreacyjnego w wodach otwartych,
• propagowanie bezpiecznego zachowania nad wodą oraz w wodzie.

 
II. Organizator

1. Rafał Domeracki Ocena’s 7,
2. ZHR Przystań Kajakowo – Żeglarska Inowrocław.

III. Współorganizator
• Klub sportowy Silesia Winter Swimming

IV. Termin, miejsce wydarzenia, 
1. Wydarzenie odbędzie się dnia 08.09.2019r.,
2. Miejsce  wydarzenia  –  rzeka Noteć,  zbiórka  11:00 na Przystani  Harcerskiej  nad

Notecią, Inowrocław ul. Poznańska 384.

V. Wymogi pływackie
1. Każdy uczestnik musi we własnym zakresie wyposażyć się w boję asekuracyjną.
2. Uczestnik ma prawo pokonać trasę w dowolnym stylu pływackim oraz przy użyciu

jakiegokolwiek  sprzętu  osobistego  wliczając  w  to  m.in.:  płetwy,  łapki,  pianki
pływackie itp.,

3. Nie ustanowiono limitu czasowego do pokonania wyznaczonej trasy pływackiej.

VI. Zgłoszenia, opłata startowa
1. Zapisy prowadzone są, od dnia 02.09.2019r., wyłącznie drogą elektroniczną pod

adresem www.kssws.org/zapisy/
2. Organizator prowadzi rekrutację wyłącznie 30 uczestników.
3. Organizator  jako  jedyne  kryterium  kwalifikacji  przewiduje  kolejność  nadsyłania

zgłoszeń.
4. W przypadku wycofania się zakwalifikowanego uczestnika Organizator przewiduje

uzupełnienie z listy rezerwowych uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:

a) pisemne wyrażenie  zgody  na  przestrzeganie  niniejszego  Regulaminu,  a  tym
samym pełna akceptacja  powyższych regulacji  oraz zobowiązanie się  do ich
przestrzegania;

b) świadomość  udziału  w  wydarzeniu  na  własną  odpowiedzialność  z  pełną
znajomością  niebezpieczeństw i  ryzyka wynikającego z  charakteru tego typu
wydarzenia;

c) posiadanie  dobrego  stanu  zdrowia,  bez  przeciwwskazań  medycznych  do
pływania w wodach otwartych,

d) ukończenie 18 roku życia najpóźniej w przeddzień odbywania się wydarzenia,
lub pisemna zgoda opiekuna prawnego złożona Organizatorowi w dniu startu,
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e) gotowość do poddania się w trakcie wydarzenia badaniu na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Policji  lub
inne osoby wskazane przez Organizatora.

6. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu SLOW SWIMMING 2019 – INOWROCŁAW,
b) złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opisane w załączniku

nr 2  niniejszego regulaminu,
7. Opłata startowa – udział w wydarzeniu nie podlega opłacie startowej.

VII. Uwagi końcowe
1. Jeśli  w  opinii  Organizatora  zmiany  pogodowe  lub  inne  czynniki  zewnętrzne

zagrażają bezpieczeństwu uczestników, ratowników lub innych osób Organizator
zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  wydarzenia  lub  jego  natychmiastowego
przerwania. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna

2. Zabrania się udziału w wydarzeniu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
substancji  psychoaktywnych.  Organizator,  ratownik,  lub  inna  osoba  przez  nich
upoważniona może nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu lub usunąć
go  z  trasy  przepływu,  jeżeli  podejrzewa,  że  jest  on  pod  wpływem  alkoholu,
narkotyków  lub  innych  substancji  psychoaktywnych  lub  stanowi  zagrożenie  dla
siebie, innych Uczestników, Organizatora czy widzów. 

3. Trasa zostanie zabezpieczona przez odpowiednie służby ratownicze.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania

imprezy.
5. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy

prawa  zwolniony  jest  z  wszelkiej  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody
wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w wydarzeniu oraz zwolniony jest
z obowiązku naprawienia takich szkód.

6. Uczestnik  bierze  udział  w  wydarzeniu  na własną odpowiedzialność.  Organizator
w  najszerszym  zakresie  dopuszczonym  przez  obowiązujące  przepisy  prawa
zwolniony  jest  z  wszelkiej  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody,  urazy  czy
uszczerbki  na  zdrowiu  jakie  może  pociągać  za  sobą  udział  w  wydarzeniu  oraz
zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  imprezy  z  przyczyn  od
niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

VIII. Organizator zapewnia sobie możliwość dokonania zmian w przedmiotowym
regulaminie.  W  wypadku  dokonania  jakichkolwiek  zmian  regulaminu  informacja
o  tym  fakcie  zostanie  niezwłocznie  zamieszczona  na  stronie  internetowej
Współorganizatora:  www.kssws.org oraz  profilu  na  Facebooku:  Silesia  Winter
Swimming.

IX. Ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora.

Katowice, dnia 01.09.2019
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Załącznik nr 1

SLOW SWIMMING 2019 – INOWROCŁAW

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  znam regulamin  SLOW SWIMMING 2019 -  INOWROCŁAW,  jest  on dla  mnie
zrozumiał i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam,  że  biorę  udział  w  wydarzeniu  na  własną  odpowiedzialność. Jestem  również
świadomy/a ryzyka i konsekwencji jakie może pociągać za sobą pływanie w wodach otwartych. 

Ponadto  świadomy/a  konsekwencji  jakie  może  spowodować  zatajenie  informacji  dotyczących
mojego stanu zdrowia, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w  SLOW SWIMMING
2019 - INOWROCŁAW i brak jest medycznych przeciwwskazań do udziału w przedmiotowej imprezie. 

Oświadczam  również,  że  nie  będę  występował/ła  z  żadnymi  roszczeniami  prawnymi  oraz
finansowymi w stosunku do organizatorów.
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Załącznik nr 2

SLOW SWIMMING 2019 –  INOWROCŁAW

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
w postaci:

a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu poczty elektronicznej, płci, wizerunku, daty
urodzenia,  wieku,  przynależności  klubowej  na  potrzeby  uczestnictwa  w  wydarzeniu:  SLOW
SWIMMING 2019 - INOWROCŁAW, które odbędzie się dnia 08.09.2019r.,

b) imienia,  nazwiska,  wizerunku,  wieku,  narodowości,  przynależności  klubowej  na  potrzeby  ich
publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
w  celu  opublikowania  list  startowych  oraz  poinformowania  o  wynikach  wydarzenia  SLOW
SWIMMING 2019 – INOWROCŁAW,

c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Klub informacji dotyczących wydarzenia
SLOW SWIMMING 2019 – INOWROCŁAW,

Ponadto uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych Organizator.
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich

podanie  jest  uzasadnione  celem  organizacji  wydarzenia  SLOW  SWIMMING  2019  –
INOWROCŁAW.

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia SLOW SWIMMING
2019 – INOWROCŁAW.

4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, wieku, narodowości, przynależności klubowej mogą
zostać przekazane innym podmiotom, w tym;
• odpowiednim związkom sportowym,
• międzynarodowym federacjom sportowym,
• mediom relacjonujące wydarzenie.

5. Okres  przechowywania  danych  osobowych  uczestników  będzie  ustalany  z  zastosowaniem
następujących kryteriów:
• w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie kluby i związki sportowe zarówno krajowe

jak i zagraniczne bezterminowo, 
• w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać dane osobowe uczestników do

chwili przedawnienia roszczeń.
6. Podanie  danych  objętych  niniejszym  oświadczeniem  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do

uczestnictwa w wydarzeniu. Ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
w wydarzeniu.

7. Uczestnik  jest  uprawniony/uprawniona  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  jego  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania
jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) -  art. 6, art. 9.
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https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.poradyodo.pl/biznes/europejskie/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-7466.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0


Załącznik nr 3

SLOW SWIMMING 2019 –  INOWROCŁAW
LISTA STARTOWA

LP Imię Nazwisko Podpis Parafa 
(po wyjściu 
z wody)
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