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SKIERNIEWICE   14 maja 2022 ROKU 

   



I. Komitet Organizacyjny  

• Bernard Motylewski – przewodniczący  

• Artur Orzechowski – wiceprzewodniczący   

• Kacper Piguła - wiceprzewodniczący  

• Ewa Zieliński - członek 

• Piotr Wójcik – członek  

• Maciej Juraś – członek  

• Izabella Karwat - członek  

• Stępniak Kamila - członek 

  

II. Organizator  

• WOPR Odział w Skierniewicach 

 

III. Współorganizator  

• WOPR Województwa Łódzkiego 

 

IV. Wsparcie imprezy/partnerzy 

• Urząd Miasta Skierniewice  

• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

PARTNEREM WYDARZENIA JEST WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
 

V. Cel zawodów  

1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 

roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami 
2. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym 

seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

3. Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Skierniewice przez zawodników 

klubów sportowych, w tym w szczególności dzieci i młodzież; 

4.   Promocja sportu i aktywnego stylu życia poprzez sportowe ratownictwo wodne; 

5. Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie 

mieszkańców Miasta Skierniewice 

6. Przygotowanie ratowników WOPR do działania na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących w 

polskich wodach.  

7. Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych.  

8. Wyłonienie kadry WOPR Oddział w Skierniewicach na Letnie Mistrzostwa Polski w Sportowym 

Ratownictwie Wodnym  

  

VI. Termin i miejsce  

      14 maja 2022 r. – Pływalnia Miejska NAWA, 96 -100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a  

  

VII. Warunki uczestnictwa   

1. Zgoda na start w zawodach oraz oświadczenie - załącznik nr 1 (NALEŻY WYDRUKOWAĆ I 

ZABRAĆ WYPEŁNIONE NA ZAWODY)  w przypadku osoby nieletniej podpisana przez 

opiekuna prawnego.  Podpisana zgoda jest równoznaczna z oświadczeniem że zawodnik i 

opiekun prawny zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zgoda  

zostaje u organizatora zawodów.  

2. Legitymacje WOPR zebrane przez organizatora podczas rejestracji zawodników nie dotyczy 

kategorii Dzieci i Młodzik Młodszy   

3. Klucze do szafek w szatni  każdy zawodnik pobiera i zdaje indywidualnie w kasie pływalni, 

lub klucze do szafek pobiera Opiekun drużyny. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 100 zł.  

4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego i 

startuje na własną odpowiedzialność oraz że zapoznał się i akceptuje postanowienia 

regulaminu;  

5. Udział w zawodach jest bezpłatny dla osób które zostały zgłoszone we wskazanym terminie i 

wystartowały. 

6. Opłata za zawodnika zgłoszonego który nie wystartował wynosi 100 zł – płatność na 

podstawie faktury wystawionej przez organizatora w terminie 7 dni od zakończenia zawodów. 

  

VIII.  Ramowy program zawodów  i konkurencje 

  

Ramowy program zawodów: 

• 8.00-8.45 rejestracja uczestników  

• 8.15-8.45 rozgrzewka zawodników 



• 8.30-8.55 odprawa sędziowska 

• 8.55-9.05 – odprawa kierowników ekip 
• 9.10 – uroczyste otwarcie zawodów; 

• 9:20 – rozpoczęcie  konkurencji; 

• Ok. 14:50 - zakończenie konkurencji; 
• Ok. 15:00-15.30 uroczyste zakończenie; 

• 16:00 - zamknięcie imprezy; 

 

Konkurencje indywidualne dla kategorii Junior rok urodzenia 2004-2006                             

zostaną rozegrane zgodnie z opisem konkurencji na pływalni 25 m (opis w załączniku) 

- 50m ratowanie manekina  

- 100 m ratowanie manekina w płetwach  

- 100 m ratowanie manekina z pasem 

Konkurencje indywidualne dla kategorii Junior Młodszy rok urodzenia 2007-2008 

zostaną rozegrane zgodnie z opisem konkurencji na pływalni 25 m (opis w załączniku) 

- 50m ratowanie manekina  

- 100 m ratowanie manekina w płetwach  

- 100 m ratowanie manekina z pasem 

Konkurencje indywidualne  dla kategorii Młodzik  rok urodzenia 2009-2010                    

zostaną rozegrane zgodnie z opisem konkurencji na pływalni 25 m (opis w załączniku) 

- 50m ratowanie manekina  

- 100 m ratowanie manekina w płetwach  

- 100 m ratowanie manekina z pasem 

Konkurencje indywidualne dla kategorii Młodzik Młodszy rok urodzenia 2011 – 2012  

zostaną rozegrane zgodnie z opisem konkurencji na pływalni 25 m (opis w załączniku) 

     - 50m ratowanie manekina 

- 50m ratowanie manekina w płetwach 

- 50m ratowanie manekina z pasem 

Konkurencje indywidualne dla kategorii Dzieci rok urodzenia 2013 i młodsi                       

zostaną rozegrane zgodnie z opisem konkurencji na pływalni 25 m (opis w załączniku) 

      - 50m z pasem wydobycie manekina   

- 50m ratowanie manekina w płetwach 
- 50m ratowanie manekina  z pasem  

Konkurencje pokazowe: 

Sztafetowe dla kategorii Dzieci i Młodzik Młodszy 

           - sztafeta 4 x 25 holowanie manekina w płetwach 

Sztafetowe dla kategorii Młodzik, Junior Młodszy, Junior 

           - sztafeta 4 x 25 holowanie manekina  

- 200 m z przeszkodami 

- 200 m Super Ratownik 

- 100 m Ratowanie Kombinowane 

- sztafeta Rzut Liną 

 

IX.  Nagrody   

Dla najlepszych zawodników przewidziano medale oraz statuetki 

 

X. Zgłoszenia do zawodów 

Zgłoszenia  należy  wypełnić i przesyłać wg załączonego formularza w formie pliku  EXCEL na 

adres: woprskierniewice@interia.pl  do  dnia 11 maja 2020 r. 

 

XI. Przepisy techniczne  

1. Pływalnia o długości 25 m, 6– torów, temperatura wody 26-28°C, głębokość od 147 do 197 

cm   

2. Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji informacji podanych w 

komunikacie.  

3. Sprzęt sportowy do konkurencji zapewniają organizatorzy   

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać swoje płetwy 

  

XII.  Przetwarzanie danych osobowych:  

1. WOPR Oddział w Skierniewicach ul. B. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice, jako Organizator 

zawodów, będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych i 

wynikach zawodów wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw WOPR 

Oddział w Skierniewicach – rangi Mistrzostw Województwa Łódzkiego Eliminacjach 

do Letnich Mistrzostw Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym.  

mailto:woprskierniewice@interia.pl


2. Dane osobowe uczestników, w tym zdjęcia i filmy, a w szczególności osób nagrodzonych w 

zawodach w zakresie ich imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, jednostki WOPR, którą  

reprezentują, zdjęć i filmów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora 

zawodów, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Skierniewice   

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie, przez WOPR Oddział w 

Skierniewicach, jego danych osobowych w celach określonych powyżej.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez 

ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w celach podanych powyżej.  

5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem ostrożności, wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. Dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom w myśl art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i będą chronione przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich.  

7. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do uzupełniania 

ich i poprawiania.   

XIII. Postanowienia końcowe  

  

1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza w skład której 

wchodzą (Sędzia Główny, Zastępca Sędziego Głównego, Prezes WOPR Oddział w 

Skierniewicach) 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wszystkich drużyn z uwagi na 

ograniczona liczbę miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)  

4. Uwaga - parking przy pływalni jest płatny  

5. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz 

trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na 

nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie 

zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi 

uczestników zawodów na stronie internetowej www.woprskierniewice.pl, a także portalach 

społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

6. Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do 
wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

8.  Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są 
rodzice/opiekunowie ekip.  

9. Wokół niecek basenowych mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danej 
konkurencji oraz trenerzy.  

10.  Miejscem oczekiwania na start będzie  wyznaczona strefa na hala basenowej znajdująca 
się przy trybunach.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i 
wypadki.  

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w 
materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.  

13. Dekoracje  zwycięzców odbędzie się podczas defilady kończącej zawody.  

14. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

15. Listy startowe oraz wyniki będą wywieszone w holu pływalni  

 

XIV. Załączniki 

 

1. Opis konkurencji dla kategorii : dzieci, młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy, junior. 

2. Zgoda na start w zawodach oraz oświadczenie. 

3. Lista zgłoszeniowa format Word. 

 


