
Regulamin 
Konkursu „Pływania na byle czym”

„POLSKO – CZESKIE STRONIEART” 13.07.2018r.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie Konkurs  „Pływania na 
Byle Czym” na Zalewie w Starej Morawie.
 
II. Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest:
 Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, ul. T. Kościuszki 18, 57-550 
Stronie Śląskie. 

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest:
 promowanie Zalewu w Starej Morawie, 
 popularyzowanie  inicjatyw  promujących  turystyczne  ożywienie  kompleksu  
          rekreacyjnego w Starej Morawie,
 rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników konkursu poprzez prezentacje  
           pływających jednostek,
 integracja mieszkańców Stronia Śląskiego, turystów, zwolenników sportów wodnych,
 wspólna zabawa. 

IV. Miejsce konkursu

1. Konkurs „Pływania na Byle Czym” odbędzie się 13 lipca 2018 r. na  Zalewie w Starej  
    Morawie na wyznaczonym przez Organizatora odcinku akwenu wodnego.
2. Po konkursie nastąpi wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych.

V. Uczestnicy konkursu

1.  W  Konkursie  „Pływania  na  Byle  Czym”  może  uczestniczyć:  każdy,  kto  zbuduje  
 pływające,  oryginalne  ,,byle  co”. Każda  jednostka  pływająca  musi   
    mieć pełnoletniego kapitana załogi znajdującego się na „jednostce pływającej” podczas 
     zawodów.
3.  Kapitan  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  członków  swojej  załogi  a     
     także małoletnich dzieci.
4.  Osoby  poniżej  18  roku  życia  muszą  posiadać  pisemną  zgodę  opiekunów   
      prawnych na uczestnictwo w zawodach.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
    a w szczególności: musi być trzeźwy.         
6.  Kapitanowie  jednostek  pływających  zobowiązani  są  do   złożenia  oświadczenia,  iż   
     są autorami bądź samodzielnymi wykonawcami jednostki pływającej startującej 
     w Konkursie „Pływania na byle czym”.
7.  Każdy  uczestnik  konkursu  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  niniejszego    
     regulaminu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów drogą   
    lądową, do stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami, o godz.14.30 w dniu 
   13.07.2018r. i zwodowania do tej godziny jednostki pływającej, w miejscu wskazanym  
     przez Komisję Konkursową.



9 .Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zabrania z terenu Zalewu w Starej  
    Morawie, po zawodach sprzętu pływającego na  którym startowali. 
    
VI. Warunki uczestnictwa

1.  Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  do  dnia  9    
    lipca 2018r.  Formularz dostępny będzie: w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w   
     Stroniu Śląskim, ul. T. Kościuszki 18 oraz na stronie internetowej www.cetik.stronie.pl
   Poprawnie wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście  do biura Organizatora -  
    Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach   
    podanych w punkcie V.
3.Jednostki  pływające  powinny  zaprezentować  swoje  możliwości  pływackie  w  takim  
   zakresie, by można było stwierdzić, że jednostka pływająca jest w stanie utrzymać się na 
   wodzie. Może być napędzane siłą mięśni lub siłą wiatru.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.  Nad  przebiegiem  konkursu  będzie  czuwać  Komisja  Konkursowa,  powołana  przez   
     organizatorów.
2.  Zadaniem  Komisji  Konkursowej  jest  ocena  jednostek  pływających  i  wytypowanie   
      zwycięzców.
3.  Ocenie  podlegać  będzie  wygląd  jednostki  pływającej,  strój  załogi  „pływalność  
      jednostki” oraz czas przepłynięcia wyznaczonego przez Organizatora odcinka..
4. Komisja konkursowa ogłosi wyniki w dniu konkursu, po zakończeniu rywalizacji.
5. Po konkursie nastąpi wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych.

VIII. Nagrody

1.Uczestnicy  Konkursu  „Pływania  na  Byle  Czym”  na  Zalewie  w  Starej  Morawie  będą  
   ubiegać się o dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Pula 
nagród w konkursie wynosi 1200 zł, o wysokości nagród za poszczególne miejsca decyduje 
Komisja  Konkursowa.
2. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i nieodwołalne.

IX. Postanowienia końcowe

1.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  postanowień  niniejszego   
     regulaminu konkursu.
2.  Uczestnik,  zgłaszając  pojazd  pływający  do  konkursu,  wyraża  zgodę  na  udział  w   
     konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3.  Organizator  ma  prawo  do  utrwalenia  wizerunku  jednostek  pływających  oraz  załóg  
   za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu oraz aparatów fotograficznych i  ich  
publicznego  odtwarzania  i  wykorzystania  na  łamach  prasy  i  telewizji,  radia,Internetu,  w 
materiałach promocyjnych.

Do   9  lipca  2016r.  zbuduj  jednostkę  pływającą,  zgłoś  do 
konkursu,  zabierz  przyjaciół,  rodzinę i  przyjedź  nad Zalew w 
Starej  Morawie.  Tu   przeżyjesz  mnóstwo  niezapomnianych 
wrażeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - 
chcielibyśmy przypomnieć  cele  i  zasady,  na  jakich  przetwarzamy Państwa  dane  osobowe: 
informujemy, iż:

W trakcie  imprezy organizator  dokonuje rejestracji  dźwięku i  obrazu,  które będą wykorzystane do 
celów promocyjnych organizatora. Uczestnik imprezy wyraża jednocześnie zgodę na użycie swojego 
wizerunku  w związku z produkcją , prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego zapisu 
audio  wideo  oraz  foto  z  imprezy  i/lub  każdego elementu  imprezy  prezentowanego w przekazach 
medialnych na całym świecie.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
ul. Kościuszki 18
Jednostka powołała Inspektora ochrony danych (IOD) z, którym w razie pytań lub wątpliwości można 
kontaktować  się  pisząc  na  adres  siedziby  administratora  jak  powyżej  lub  na  adres  e-mail: 
iodcetik@stronie.pl lub telefonicznie 74 8143205


