
REGULAMIN AKCJI 

SUPERPŁYWAK 2023 🏊 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. CEL AKCJI: 
 propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, 
 promocja miasta oraz promocja basenów, jako miejsca rekreacji i wypoczynku, 
 promowanie zasady „fair play“ wśród mieszkańców Chorzowa, 
 uświadomienie roli wody w życiu człowieka również, jako środowiska do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 
 kształtowanie wytrwałości w dążeniu do podjętych celów. 

 
2. ORGANIZATORZY: 

 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 
 
3. CZAS TRWANIA AKCJI: 
01.02.2023 r. – 30.11.2023 r.  
 
4. ZASADY UCZESTNICTWA 
Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na basenie w Kompleksie Sportowym Hajduki 
na ul. Granicznej 92 oraz Basenie przy pl. Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie zgodnie z niniejszym 
regulaminem. Każda osoba (umiejąca pływać, bez względu na wiek) odwiedzająca basen, która wykupiła bilet 
ma prawo zgłosić ratownikowi przepłynięty w danym dniu dystans (tym samym dobrowolnie włącza się do 
akcji). Osoby niepełnoletnie biorą udział w akcji tylko pod nadzorem trenera, instruktora pływania, rodzica lub 
opiekuna prawnego. 
 
UWAGA: Długości przepłynięte w trakcie odbywających się zajęć szkółek pływackich nie zaliczają się do 
akcji. 
 
Dystans można pokonywać dowolnym stylem, po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany 
basenu. Każdy uczestnik sam liczy sobie przepłyniętą liczbę metrów za każdym razem, gdy jest na basenie i 
wychodząc zgłasza tę liczbę ratownikowi wpisując się do zeszytu zawodów. Przepłynięty dystans należy 
wpisać w metrach. 
 
Ratownicy nadzorują prawidłowy przebieg akcji oraz umieszczą dane osoby oraz pokonany dystans na 
specjalnej liście uczestników, która będzie aktualizowana w każdy ostatni dzień danego miesiąca i 
zamieszczana na stronie internetowej www.moris.chorzow.pl/superplywak. Przez cały czas trwania akcji 
sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika. 
 

POWODZENIE AKCJI UZALEŻNIONE JEST OD UCZCIWOŚCI UCZESTNIKA 
 

Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie minimum 50 km uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ brązowego. 
Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie minimum 100 km uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ srebrnego. 
Każdy, kto do końca trwania akcji przepłynie minimum 150 km uzyskuje tytuł „Super Pływaka“ złotego. 
   
5. MIEJSCE: 

 Basen Kompleksu Sportowego „HAJDUKI”, ul Graniczna 92 w Chorzowie  

 Basen przy pl. Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie 
 



6. KONTAKT: 
MORiS Chorzów - Dział Organizacji Imprez, tel. 32 2411 111 
 
7. NAGRODY: 
Uczestnicy zaproszeni na uroczystość końcową otrzymają pamiątkowe upominki oraz medale. 
 
8. ZAKOŃCZENIE AKCJI: 
Uczestnicy, którzy w czasie trwania akcji pokonają dystans co najmniej 50 km zostaną zaproszeni na specjalne 
- uroczyste zakończenie akcji, połączone z wręczeniem wyróżnień, które odbędzie się w grudniu 2023 r. 
(dokładny termin zostanie podany na stronie www.moris.chorzow.pl)   
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zgłoszenie do Akcji „Superpływak 2023” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna informacja o sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

 Każdy uczestnik akcji przed wejściem na basen ma obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania 
z obiektu oraz przestrzegania jego postanowień. 

 Każdy uczestnik ma obowiązek podpisania oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału 
w akcji oraz zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 2). W przypadku 
osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun. (załącznik 3) 

 Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.  

 Organizatorzy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolnieni są 
z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy czy uszczerbki na zdrowiu jakie może pociągać 
za sobą udział w akcji oraz zwolnieni są z obowiązku naprawienia takich szkód.  

 Uczestnik może złożyć protest do dnia zakończenia akcji. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w 
formie pisemnej w języku polskim oraz muszą być dostarczone Organizatorowi lub innej osobie przez 
niego upoważnionej. Protest musi zawierać dane osobowe Uczestnika zgłaszającego, jego własnoręczny 
podpis oraz krótki opis zdarzenia. W kwestii rozpatrywania ewentualnych protestów decyzja 
Organizatorów jest ostateczna. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Akcji Superpływak  
 
 
Załączniki: 
 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
2. Oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w akcji oraz zapoznaniu z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych 
3. Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej 

http://www.moris.chorzow.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji Superpływak jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 
Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70 50 
lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) oraz opiekunów prawnych osób niepełnoletnich (imię, nazwisko, 
adres i nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie 
niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród 
oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd 
Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

5. Dane osobowe uczestników Akcji Superpływak nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym) – organizacja Akcji Superpływak  

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.  
7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za 

wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym 
Facebook/Instagram. (Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul 
umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – 
więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation).  

8. Uczestnikom zajęć przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych,  
d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

9. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 
przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

10. Uczestnikom Akcji Superpływak przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

11. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Akcji 
Superpływak  obejmuje także:  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika Akcji Superpływak na liście startowej zawodów oraz w wynikach  
publikowanych  w miejscu organizacji wydarzenia - Facebook, MORiS Chorzów 

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o 
akcji oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  
w rozgrywkach. 

 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Akcji Superpływak oraz zapoznaniem 
się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi dokonać osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun 
prawny. 

 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji „Superpływak” 2023 

 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation


 

______________________________       ____________________________ 

(Imię i nazwisko)      (Miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie mam jakichkolwiek przeciwwskazań 

do uczestniczenia w Akcji „Superpływak” 2023. Oświadczam również, że 

zapoznałem się z  regulaminem Akcji oraz informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

Niniejsze oświadczenie ważne jest do 30 listopada 2023 r. 

 

 

_______________________ 
(Czytelny podpis) 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji „Superpływak” 2023 

 

 

 

 

______________________________       ____________________________ 

(Imię i nazwisko)      (Miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie mam jakichkolwiek przeciwwskazań 

do uczestniczenia w Akcji „Superpływak” 2023. Oświadczam również, że 

zapoznałem się z  regulaminem Akcji oraz informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

Niniejsze oświadczenie ważne jest do 30 listopada 2023 r. 

 

 

_______________________ 
(Czytelny podpis) 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji „Superpływak” 2023 



ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W AKCJI „SUPERPŁYWAK” 2023 

 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)________________________________________________________ 

zamieszkały/a (adres) ____________________________________________________________________________ 

nr telefonu_________________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że jestem rodzicem / prawnym opiekunem (imię i nazwisko) 

____________________________________________ 

i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w Akcji „Superpływak” 2023 oraz biorę odpowiedzialność za 

ewentualne zagrożenia z tego wynikające. Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Akcji i 

akceptuję jego zapisy.  

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,  
ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 
70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl; 

3) Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu i nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna oraz 
imienia i nazwiska osoby niepełnoletniej będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie 
niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji Akcji Superpływak, wyłonienia zwycięzców i odbioru 

nagród.  
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
5) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak wzięcie 
udziału w akcji przez osobę niepełnoletnią. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja uprawnień, o 
których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 
administratora.  

7) Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, 
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale w przypadku ich 
niepodania osoba niepełnoletnia nie będzie miała możliwości uczestniczenia w Akcji „Superpływak”. 

 

Data i podpis 

 

_____________________________________________________ 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

