
Nocny Maraton Pływacki 

 
1. Organizatorem Nocnego Maratonu Pływackiego (zwanego dalej: NMP lub zawodami) jest 
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Szkoła Pływania „Garwolanka”. 

2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na 
prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. 

3. Termin i miejsce NMP: 1 kwietnia, Pływalna Miejskiej „Garwolanka”, godz. 22:00-2:00. 

4. Rejestracja uczestników będzie prowadzona online w dniach 24-31 marca. Link do formularza 
zapisów jest dostępny na stronie www.garwolanka.com.pl oraz www.csik.garwolin.pl 
Zgłoszenie następuje poprzez poprawne uzupełnienie formularza zgłoszenia, a także wniesienie 
opłaty za udział w imprezie.  

5. Organizator przewiduje limit 36 startujących zawodników.  

6. W zawodach mogą brać udział osoby, które w dniu wydarzenia mają ukończone 16 lat. 

7. Opłata za udział w Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 30 zł. 

Opłata płatna przelewem na konto Organizatora, po mailowym potwierdzeniu 
przez Organizatora zakwalifikowania zawodnika. 

Numer konta: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie  

05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 z dopiskiem: Maraton pływacki/imię i 
nazwisko  

Opłata nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie. 

8. Wszyscy zawodnicy NMP zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami z wyszczególnionym 
dystansem i czasem jego pokonania. 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają pamiątkowe statuetki. 

9. Wszyscy biorący udział w NMP są ubezpieczeni od NNW. 

10. Każdy z uczestników zawodów przy wejściu na pływalnię musi okazać dokument 
pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia. 

11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na 
pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu 
dziecka. 

12. Organizator zapewnia obsadę ratowników wodnych z uprawnieniami PRM, służb 
technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i 
funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę 
Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

13. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska, którą tworzą sędzia 
główny i sędziowie torowi. Sędzia główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

http://www.garwolanka.com.pl/
http://www.csik.garwolin.pl/


zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej 
chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub 
nieregulaminowego zachowania się, sędziowie torowi mogą po konsultacji z sędzią głównym 
nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w NMP. 

14. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników NMP na 
poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca kilka osób uzyska takie 
same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te 
są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje 
zajęcia ex aequo miejsc medalowych. 

15. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą 
skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut. 

16. Każdy uczestnik NMP bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku. 

17. Uczestniczący zawodów nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak: 
deski, koła czy pianki. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

29. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
I.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, Al. Żwirki i 
Wigury 16 z siedzibą w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod 
adresem: sekretariat@csik.garwolin.pl 
II.  Celem przetwarzania danych osobowych są: 
1.  świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli Twojego udziału w 
zawodach 
2.  wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach: Twojego uczestnictwa w zawodach (przygotowanie 
pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list 
startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) 
obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą 
3.  wykonania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w celach podatkowych 
i rachunkowych 
4.  na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych 
(email / SMS) 
5.  kontakt z Tobą w przypadku zdiagnozowania u osób biorących udział w zawodach lub osób z obsługi zawodów 
obecności wirusa SARS-CoV-2. 
III.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w zawodach. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwia zawarcie umowy i udziału w zawodach. 
IV.   Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, 
adres e-mail, nazwa klubu sportowego. 
V.  Czas przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji 
dostartu.pl oraz udziału w zawodach organizowanych przez Centrum Sportu 
i Kultury w Garwolinie, na ktore zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, 
Twoje 
dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisow prawa (szczegolnie podatkowych i 
rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 



wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczegolnie te, ktore znajdują się w wynikach biegu) 
mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych. 
VI.   Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, wspołpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celow 
przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą 
ogolnodostępne, w tym będą 
publikowane na stronie internetowej CsiK. 
VII.   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 


