
Regulamin VIII Wyścigu Smoczych Łodzi na rzece Elbląg  

o Puchar Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego 

XVI Elbląskie Święto Chleba 27.08.2022 r. 

 

 

I. ORGANIZATORZY  

Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.  

 

II. MIEJSCE IMPREZY  

Rzeka Elbląg, biuro zawodów będzie się mieściło na ul. Wybrzeże Gdańskie 1, 82-300 Elbląg. 

 

III. TERMIN 

27.08.2022 r., początek o godz. 10.00. 

 

IV. CEL  

1. Upowszechnianie sportów wodnych. 

2. Promocja Elbląga jako miasta przyjaznego ludziom aktywnym. 

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga 

i okolic. 

4. Uczczenie Roku Tradycji Morskich w Elblągu. 

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Zawody są imprezą amatorską skierowaną do wszystkich chętnych.  

2. Drużyny zawodowe nie mogą brać udziału w wyścigach. 

3. Załoga pływająca składa się z 16 zawodników (dowolna liczba kobiet i mężczyzn) plus 

obowiązkowo dobosz. Lista drużyny może składać się maksymalnie z 20 zawodników (17 

pływających i 3 rezerwowych). Organizatorzy zawodów zapewniają sternika.  

4. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 14 

lat. Niepełnoletni zawodnicy winni obligatoryjnie przedstawić pisemną zgodę rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów będzie poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie MOSiR tutaj (podajemy imię i nazwisko 

kapitana, nazwę drużyny adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWMFpLgDhRWbDyblA3cQjd7_O7O2HJileYahQ5P14EjJySQw/viewform


2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia 2022 roku.  

3. Pełne listy drużyn, z podaniem imienia i nazwiska każdego uczestnika, (formularz na 

stronie MOSiR tutaj) należy przesłać do organizatora na adres imprezy@mosir.elblag.eu, 

najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać w Dziale 

Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR pod nr tel. 55 625-63-06.  

4. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

VII. NAGRODY 

1. Puchary i medale za miejsca I-III. 

2. Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich drużyn. 

 

VIII PROGRAM IMPREZY 

godz. 9.00 - zbiórka zawodników przy biurze zawodów zlokalizowanym przy ul. Wybrzeże 

Gdańskie 1, 82-300 Elbląg. 

godz. 9.15 - odprawa kapitanów załóg. 

godz. 10.00 - rozpoczęcie wyścigów. 

godz. 14.30 - ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników VIII Wyścigu Smoczych Łodzi na rzece Elbląg o Puchar 

Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników VIII Wyścigu Smoczych Łodzi przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 

04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.  

3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych 

osobowych, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kontakt do Inspektora danych 

osobowych: e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z 

udziałem w VIII Wyścigu Smoczych Łodzi obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku – w każdy 

sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Uczestnik ma prawo: 

https://mosir.elblag.eu/wp-content/uploads/2022/07/Formularz_zgloszeniowy_2022.pdf
mailto:imprezy@mosir.elblag.eu


a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VIII Wyścigu 

Smoczych Łodzi.  

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez administratora danych 

osobowych i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w 

każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Administrator danych 

osobowych nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

8. Dane osobowe uczestników VIII Wyścigu Smoczych Łodzi nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

9. Dane osobowe uczestników VIII Wyścigu Smoczych Łodzi będą przechowywane przez 

okres 5 lat. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Liczba załóg, które zostaną dopuszczone do udziału w zawodach, jest ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Wyścigi będą się odbywały na rzece Elbląg między mostami Wysokim i Niskim z udziałem 

dwóch łodzi.  

3. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym, 

które potwierdzą swój udział w dniu zawodów w biurze zawodów. 

4. System przeprowadzenia zawodów ustalony zostanie przed rozpoczęciem imprezy na 

podstawie ilości zgłoszonych drużyn. 

5. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, 

przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu 

oddechowego. 

6. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, 

które zapewnia organizator.  

7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.  



9. Każdy uczestnik zawodów pisemnie deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na udział w 

wyścigu. 

10. Załogi powinny posiadać jednakowy strój, np. jednakowy kolor koszulek, nie jest to 

jednak warunek konieczny do udziału w zawodach. 

11. W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą dwie załogi. 

12. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że: zapoznały się z regulaminem zawodów; 

posiadają umiejętność pływania; posiadają dobry stan zdrowia; wyrażają zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku.  

13. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 

dotyczących pandemii COVID-19 zarówno w biurze zawodów, jak i w trakcie całej imprezy. 

14. Decyzje sędziów co do przebiegu zawodów, systemu rywalizacji oraz zajętego miejsca na 

mecie są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od tych decyzji.  

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

16. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 

 

Organizatorzy 


