
Regulamin 
I Międzyszkolnych Zawodów w Aquacross - Chełmski PARK CROSS

§ 1. Słownik pojęć.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie I Międzyszkolnych Zawodów w Aquacross - Chełmski

PARK CROSS (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Organizator – Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

2. Uczestnik – uczeń szkoły ponadpodstawowej zgłoszony przez szkołę do jej reprezentacji.

3. Zawody – I Międzyszkolne Zawody w Aquacross - Chełmski PARK CROSS

4. Komisja – skład sędziowski (sędzia główny, sędzia pomocniczy) powołany przez Organizatora.

§ 2. Informacje ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i  warunki uczestnictwa w I Międzyszkolnych Zawodach  

w Aquacross – Chełmski PARK CROSS.

2. Zawody odbędą się w dniu 15 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Chełmskim Parku

Wodnym, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm.

§ 3. Główne cele zawodów sportowych.

1. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

2. Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego rozwoju

młodzieży.

3. Kształtowanie wśród uczestników zasad rywalizacji zgodnych z zasadą fair play.

4. Popularyzacja i promocja sportów wodnych jako sportowego stylu życia.

§ 4. Warunki uczestnictwa.

1. I Międzyszkolne Zawody w Aquacross - Chełmski PARK CROSS dedykowane są uczniom klas

mundurowych szkół ponadpodstawowych.

2. W zawodach biorą udział  drużyny zgłoszone przez szkoły.   Zgłoszenie zespołu do Zawodów

następuje  poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  na  stronie  internetowej  pod

linkiem: https://forms.gle/f1WzaRnRp6Lh5Z3z8 
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3. Każda  szkoła  może  zgłosić  jedną  drużynę.  Minimalna  ilość  drużyn  pozwalająca  na

przeprowadzenie Zawodów – 4.

4. Drużyna powinna składać się z 4 osób. Każda drużyna powinna wytypować Kapitana drużyny.

5. Wypełnienie formularza i zgłoszenie udziału w zawodach oznacza akceptację przez Uczestnika

niniejszego  Regulaminu  oraz  Regulaminów  obowiązujących  na  terenie  Chełmskiego  Parku

Wodnego. 

6. W  zawodach  mogą  brać  udział  wyłącznie  osoby,  które  nie  posiadają  przeciwwskazań

zdrowotnych do uprawiania sportu. Uczestnik zgłaszając swój udział w zawodach oświadcza, że

nie  posiada  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uprawniania  sportu.  Organizator  nie  jest

zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i  nie ponosi odpowiedzialności  w przypadku

uprawiania sportu wbrew zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim. 

§ 5. Przepisy i punktacja.

1. Zawody w Aquacross - Chełmski PARK CROSS polegają na przejściu toru wodnego Aquacross.

2. Tor przeszkód Aquacross opuszczany jest nad dwoma torami basenu sportowego Organizatora

Zawodów.

3. Na każdym torze jednocześnie może przebywać jeden Uczestnik drużyny startującej.

4. Tor uważa się za zaliczony w momencie przejścia przez danego Uczestnika każdej przeszkody.

5. Dopuszcza się trzykrotne rozpoczęcie przejścia toru w momencie stwierdzenia przez sędziego

popełnionego błędu lub spadnięcia z przeszkody.

6. Kolejność zmagań Uczestników na torze ustalona jest przez Organizatora.

7. O zwycięstwie drużyny decyduje czas przejścia toru przez całą drużynę. Czas poszczególnych

Uczestników sumuje się.

8. W przypadku wyniku ex æquo decyduje czas przejścia toru przez Kapitana Drużyny.

9. Uczestnicy zawodów muszą posiadać odpowiedni strój tj. czepek i strój pływacki.

10. Zabronione jest zakładanie rękawiczek, stosowanie magnezji (chyba że będzie dostępna przy

torze) i innych pomocy ułatwiających chwytanie i zwisanie.
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11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji  i  przebiegu zawodów, a w szczególności  w celu

dokonania oceny prawidłowości przejścia toru oraz wyłonienia zwycięzców Organizator powoła

sędziego głównego oraz sędziego pomocniczego.

12. Organizator umożliwia przeprowadzenie treningów Uczestników na torze Aquacross w dniach

poprzedzających zawody po wcześniejszym ustaleniu terminu.

§ 6. Sposób nagradzania

1. W  konkursie  drużynowym  za  zajęcie  I,  II,  III  miejsca  zostaną  przyznane  Puchary  Prezesa

Chełmskiego Parku Wodnego.

2. Uczniowie,  którzy  uzyskali  najlepszy  czas  za  przejście  toru  Aquacross  zostaną  nagrodzeni

medalami za I, II, III miejsce.

2. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo w zawodach.

3. Każda szkoła otrzyma podziękowanie za zgłoszenie i przygotowanie drużyny reprezentującej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator ubezpiecza Uczestników w ramach ubezpieczenia NNW.

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  powstałe  na  skutek

nieprzestrzegania przez Uczestników zasad bezpieczeństwa oraz Regulaminów obowiązujących

w obiekcie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

3. Wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  podczas  korzystania  przez

Uczestników z Toru Aquacross w Chełmskim Parku Wodnym ponosi szkoła.

4. Opiekun  drużyny  odpowiada  za  zachowanie  i  bezpieczeństwo  swych  zawodników  oraz  za

gotowość swojego zespołu do zawodów.

5. Wszelkie  spory  i  niejasności  rozstrzyga  i  wyjaśnia  Organizator  i  jego  przedstawiciel  na

zawodach – sędzia główny.

6. Organizator zapewnia opiekę ratownika wodnego i medycznego.

7. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania zawodów.

8. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany

terminu zawodów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

9. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad reżimu sanitarnego.
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10.  Każdy  z  uczestników  zawodów,  a  także  opiekun  grupy  zobowiązany  jest  do  dostarczenia

najpóźniej  do dnia  10 grudnia 2021 r.  podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych

osobowych i rozpowszechnianie wizerunku. (załącznik nr 1. do regulaminu). 
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Załącznik nr 1. 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka*

……………………………………………………………………………………………….w tym ujawnienie imienia i nazwiska

oraz  wizerunku  w  celu  uczestnictwa  oraz  promocji  I  Międzyszkolnych  Zawodów Aquacross  -

Chełmski PARK CROSS organizowanych przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

w Chełmie zgodnie z Rozporządzeniem 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),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  s.  1.  Przyjmuję  do

wiadomości,  iż zgoda jest  dobrowolna i  może być cofnięta w dowolnym momencie.  Wycofanie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej wycofaniem. 

 ……………………………………
   (data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem oraz promocją  I  Międzyszkolnych Zawodów  Aquacross -  Chełmski

PARK  CROSS organizowanych  przez  Chełmski  Park  Wodny  i  Targowiska  Miejskie  Sp.  z  o.o.  w

Chełmie  wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie,  wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnianie,

kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku /wizerunku mojego dziecka dziecka w

publikacjach na: 

*proszę dokonać wyboru
 
☐ stronie internetowej, 
☐ portalu społecznościowym tj. Facebook,
☐ portal społecznościowym tj. Instagramie.

5



zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).  Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona
czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

…………………………….…………………………………………...
                                         (data, czytelny podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Chełmski Park Wodny i Targowiska

Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie (adres: Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. 82 570 79 03).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem ad-

resu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia wi-

zerunku  w  związku  z  uczestnictwem i  promocją  I  Międzyszkolnych  Zawodów Aquacross  -

Chełmski PARK CROSS

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celu przetwarzania, o

którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym

dostęp do danych osobowych i  przetwarzającym je wyłącznie  na polecenie  administratora,

chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  Dane osobowe  będą

również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane

na zlecenie a także odbiorcom strony internetowej i portali społecznościowych ( nieograniczo-

ny krąg odbiorców), osobom zgromadzonym. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
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a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-

twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobo-

wych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skut-

kować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na

portalu społecznościowym Facebook/Instagram, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z

którym"W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust.

3  lub  braku  odpowiednich  zabezpieczeń  określonych  w  art.  46,  w  tym  wiążących  reguł

korporacyjnych,  jednorazowe  lub  wielokrotne  przekazanie  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji  międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba,

której  dane dotyczą,  poinformowana o  ewentualnym ryzyku,  z  którymi  –  ze  względu  na  brak

decyzji  stwierdzającej  odpowiedni  stopień  ochrony  oraz  na  brak  odpowiednich  zabezpieczeń  –

może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy

jednocześnie,  iż  w/w  państwo  trzecie  (tj.  USA)  nie  zapewnia  odpowiedniego  stopnia  ochrony

danych.
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