GWIAZDKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 2020
1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, UPKS „WODNIK” Rawicz
2. Cel zawodów: Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej.
Integracja środowiska – wspólna zabawa dzieci trenujących w UPKS Wodnik
Rawicz i szkółek pływackich Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu.
2.Termin zawodów: SOBOTA – 19.12. 2020, godz. 9.00
3.Miejsce zawodów: pływalnia OSiR ul. Spokojna 1b
4. Uczestnictwo:
 Zawodnicy UPKS Wodnik Rawicz za zgodą rodziców lub opiekunów.
 Uczestnicy szkółek pływackich OSiR w Rawiczu za zgodą rodziców lub opiekunów.
 Uczestników zawodów obowiązuje Regulamin korzystania z krytej pływalni OSiR w Rawiczu
oraz wytyczne dotyczące obostrzeń covid – 19.
 Trybuny w czasie zawodów będą zamknięte.
5. Program zawodów:
 9.00 – 10.45 współzawodnictwo zawodników UPKS Wodnik Rawicz
 11.00 – 12.00 – szkółki pływackie grupa I - grupy pływania instruktorów: Artura
Poprawskiego, Daniela Knopisza, Macieja Walerona, Vivian Duda, Michała
Tomaszewskiego, Marty Szymkowiak, Artura Kwiecińskiego, Tomasza Podgórskiego.
 12.15 – 13.15 – szkółki pływackie grupa II - grupy pływania instruktorów: Tomasza Balcerka i
Tomasza Pietrzaka
 13.30 – 14.30 – szkółki pływackie grupa III - Tomasza Maruwki, Roberta Wrąbla, Agaty
Pietrzak, Monika Demut,
7. Nagrody:
 Wszyscy zawodnicy otrzymują słodki upominek od gwiazdora.
 Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.
8. Zasady finansowania:
 Koszty organizacji ponosi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu i UPKS Wodnik Rawicz.
 Krytą pływalnię oraz nagłośnienie udostępnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu.
10. Zgłoszenie:
Termin zgłoszenia do 17.12.2020 r.
 Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania u trenerów
i instruktorów UPKS Wodnik Rawicz i OSiR Rawicz
Obowiązek informacyjny RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja
Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email kontakt.itrs@gmail.com
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa
w zawodach pływackich pn. „Gwiazdkowe zawody pływackie 2020” oraz promowania
jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:
 przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia
i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu
społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich
portalach,
 nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa
autorskiego.
 Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad
pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2]
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na
podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj.
podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane
osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest
konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1.
lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony
internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).
8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie.
Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres
prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym
Facebook lub do czasu wycofania zgody.
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo
w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

