
Bydgoszcz, 14.02.2022r.

„DWUMECZ  WALENTYNKOWY”



Komunikat zawodów
DWUMECZ   SP60  KONTRA  SP63

I Cel zawodów:

1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.
2. Wdrażanie do współzawodnictwa sportowego.

II Organizatorzy:

1. MUKS  REKIN  BYDGOSZCZ
2. Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy

III Termin i miejsce zawodów:

1. 14.02.2022r. (poniedziałek)
2. Pływalnia „LAGUNA”, ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz
3. Uroczyste otwarcie zawodów 9:00

IV Uczestnictwo:

1. W zawodach startują zawodnicy z następujących roczników:
I BLOK: 2014 i młodsi
II BLOK: 2013, 2012
III BLOK: 2011, 2010,
IV BLOK: 2009, 2007, 2006

2. Zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję zawodniczą w SEL oraz aktualne
badania lekarskie.

3. Zawodnik  ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych.
4. Ilość miejsc ograniczona 30 na jeden blok na niecce basenowej

V Zgłoszenie do zawodów:

1. Zgłoszenia w formie elektronicznej przez sel do 11.02.2022

VI Przepisy organizacyjno - techniczne:

1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
2. Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów.
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA.
4. Serie będą mieszane (dziewczęta, chłopcy) z podziałem na grupy wiekowe i płeć

przy obliczaniu wyników.
5. Rodzice ani opiekunowie nie mogą wchodzić na teren pływalni.



VII Nagrody:

1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej
kategorii wiekowej zostaną wręczone medale.

2. Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników I bloku.

VIII Ogólne zasady uczestnictwa:

1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
3. Obsługę sędziowską ustala Kolegium Sędziowskie.
4. Opłata startowa 40 zł od zawodnika płatna na miejscu przez trenerów.
5. Trener powinien posiadać oświadczenia Covidowe swoich zawodników
6. Nie są brane pod uwagę w reżimie sanitarnym  osoby zaszczepione posiadające

przy sobie paszport Covidowy co do ilości osób na niecce basenowej

IX  Program zawodów:

BLOK I:
9.00 -uroczyste otwarcie zawodów
ROZGRZEWKA PRZED BLOKIEM 1 NA SUCHO
1-2    25 m st. dowolnym rocznik 2014 i młodsi -dziewcząt i chłopców
3-4    25 m st.  grzbietowym rocznik 2014 i młodsi- dziewcząt i chłopców
5-6    25 m st.  klasycznym rocznik 2014 dziewcząt i chłopców
7- 8 25 m  rocznik 2014 i młodsi ,nogi do kraula z deską na piersiach, a obie ręce na
desce, start z wody, zakończenie przez dotknięcie deską ściany
dekoracja po zakończeniu bloku na małej sali gimnastycznej ok 10.00

BLOK II :
rozgrzewka W WODZIE 15 minut przed blokiem
10.00 rozpoczęcie drugiego bloku

9-10        50 m st. dowolnym rocznik 2013, 2012 dziewcząt i chłopców
11-12      25 m st.  grzbietowym rocznik 2013 dziewcząt i chłopców
13-14      50 m st.  grzbietowym rocznik 2012 dziewcząt i chłopców
15-16      25 m st.  klasycznym rocznik 2013, 2012 dziewcząt i chłopców
17-18      25 m st.  motylkowym rocznik 2013, 2012 dziewcząt i chłopców
dekoracja po zakończeniu bloku na małej sali gimnastycznej

BLOK III :
rozgrzewka 15 minut przed blokiem
11.45 rozpoczęcie drugiego bloku

19-20    50 m st. dowolnym  rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
21-22    50 m st.  grzbietowym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
23-24    50 m st.  klasycznym rocznik 2011, 2010 dziewcząt i chłopców
25-26    25 m st.  motylkowym rocznik 2011 dziewcząt i chłopców



27-28    50 m st.  motylkowym rocznik 2010 dziewcząt i chłopców
dekoracja i zakończenie zawodów na małej sali gimnastycznej po startach

BLOK IV :
rozgrzewka 15 minut przed blokiem
13.30 rozpoczęcie drugiego bloku

29-30      50 m st. dowolnym rocznik 2009,2008,2007 dziewcząt i chłopców
31-32      50 m st.  grzbietowym rocznik  2009,2008,2007 dziewcząt i chłopców
33-34      50  m st.  klasycznym rocznik 2009,2008,2007 dziewcząt i chłopców
35-36      50 m st.  motylkowym rocznik  2009,2008,2007 dziewcząt i chłopców
37-38    100 m st.  zmiennym rocznik  2009,2008,2007 dziewcząt i chłopców

dekoracja i zakończenie zawodów na małej sali gimnastycznej po startach

X Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Sędzia Główny w porozumieniu z Naczelnikiem zawodów.

2. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów
uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym
Komunikacie oraz wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów lub
wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak i Organizatora,
w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na
stronie internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również w
prasie, radio i telewizji.

3. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie zawodników do zawodów (trener, kierownik
drużyny, opiekun – rodzic) zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o
wyrażeniu
zgody przez opiekunów prawnych wszystkich zgłoszonych przez niego zawodników
na przetwarzanie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest MUKS REKIN BYDGOSZCZ z siedzibą
przy ul. Glinki 117 , 85-861 Bydgoszcz. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
promocji zawodów oraz organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych
osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane listami startowymi oraz wynikami
zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do
archiwizowania wyników sportowych w zasobach organizatora (organizator nie
odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na
www.megatiming.pl).

Ze sportowym pozdrowieniem
MUKS REKIN
BYDGOSZCZ

Kontakt:
Agnieszka Dych dychagnieszka2@gmail.com

mailto:dychagnieszka2@gmail.com


Michał Siudziński nawigatorplywania@gmail.com

Zał. 1

DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU, ŻE POSIADA W TRAKCIE
ZAWODÓW:

•Deklaracje o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z
Covid-19"
•Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Ja niżej podpisany/na
..................................................................................................
(nazwisko i imię)

nazwa klubu: ....................................................................................

nazwa imprezy – data
……………………………………………………….……………….

oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam zawodnika lub jego rodziców
/
opiekunów prawnych z treścią „Procedury bezpieczeństwa w związku z
Covid-19",
zwanej dalej Procedurą.

2. Będę posiadał w trakcie zawodów podpisane przez zawodnika/czkę lub ich
rodziców albo opiekunów prawnych oświadczenia

..............................................................................................
(data i podpis )

mailto:nawigatorplywania@gmail.com


ZAŁ. 2
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO
ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNEGO W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM
W ZAWODACH PŁYWACKICH PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Ja niżej podpisana/y zawodnik / rodzic / opiekun prawny dziecka:

.......................................................
imię i nazwisko zawodnika

...................................................................................
imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych (dotyczy zawodników
niepełnoletnich)

Nazwa klubu:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
data i nazwa zawodów

oświadczam/oświadczamy, że:
•Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam moje dziecko, uczestnika zawodów,
z treścią „Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19", zwanej dalej
Procedurą.
•Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazanych mi w Procedurze
zasad
związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim, że udział w zawodach mogą
wziąć tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, podwyższonej
temperatury ciała, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
osoba z tymi oznakami zostanie objęta opieką służb medycznych.
•Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w wypadku wystąpienia widocznych



oznak choroby u mnie / u mojego dziecka, nie zostanę / dziecko nie zostanie
dopuszczone do zawodów, a o moim stanie / stanie zdrowia mojego dziecka
powiadomione zostaną odpowiednie służby sanitarne.
•Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o
wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej -choroby Covid-19 w moim najbliższym
otoczeniu w trakcie trwania zawodów.
•Oświadczam, że ja / moje dziecko / mój podopieczny (w przypadku zawodników
niepełnoletnich): ani nikt z najbliższej rodziny wspólnie zamieszkującej ze mną / z
moim
dzieckiem, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 10 dni, nie miał
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, zakażoną SARS-CoV-2 lub
chorą na Covid-19. Nikt z członków najbliższej rodziny z którą zamieszkuję /
zamieszkuje moje dziecko, nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia
widocznych oznak choroby dróg oddechowych.
•Stan mojego zdrowia / zdrowia mojego dziecka jest dobry –nie przejawiam /
dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura,
katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe.
•Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za
dobrowolny
udział w zawodach / udział mojego dziecka w aktualnej sytuacji epidemiologicznej
panującej w Polsce i na świecie (pandemia).
•zostałem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie / zdrowie
mojego dziecka i naszych rodzin a w szczególności:
• zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia wirusem
SARS-CoV-2,
mimo wprowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń sanitarnych i
wdrożonych wszelkich środków ochronnych, • zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji
wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u mnie / u mojego dziecka, jego
rodziców, trenerów lub personelu obiektu, zajęcia zostaną zawieszone, a wszyscy
przebywający w danej chwili na terenie obiektu oraz ich rodziny zostaną objęte
postępowaniem epidemicznym,
• zdaję sobie sprawę, iż w przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących
objawów / u
dziecka / osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
w
przygotowanym izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej,
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i
organy. Do czasu odebrania dziecka opiekę sprawować nad nim będzie osoba
wyznaczona.
•Oświadczam, iż dziecko nie jest/jest1uczulone na środki dezynfekujące. (Jeżeli
jest uczulone to należy wymienić alergeny:
.......……………....................................................)
•Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie obiektu lub
wystąpienia objawów na terenie obiektu skutkującymi sytuacjami opisanymi w
dokumencie powyżej, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do Organizatora



zawodów, obiektu oraz organu nadzorującego obiekt, będąc całkowicie świadom
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………………………………………….
data i  podpis rodzica / opiekuna prawnego


