
REGULAMIN AKCJI SUPERPŁYWAK 2022 

I. Cel 

1. Popularyzacja i upowszechnianie pływania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2. Promocja Miasta Tychy. 

II. Organizatorzy 

Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12 

Koordynator akcji: Teresa Noga, teresa.noga@gmail.com 

III. Termin i miejsce 

1. Akcja Superpływak 2022 trwa od dnia 2 stycznia 2022 r. 

2. Miejscem akcji jest Kryta Pływalnia w Tychach, ul. Edukacji 9. 

IV. Uczestnictwo 

1. W akcji można wziąć udział wyłącznie podczas godzin ogólnodostępnych na Krytej Pły-

walni w Tychach. 

2. Dystans można pokonywać dowolnym stylem. 

3. Po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki basenu.  

4. Uczestnik każdorazowo sam liczy przepłynięty dystans i po zakończeniu pływania wpisu-

je przepłynięty dystans w zeszycie Superpływaka. 

5. Do akcji można się przyłączyć w dowolnym momencie jej trwania. 

V. Klasyfikacja i wyniki 

1. Podczas Superpływaka 2022 prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a) Superpływak senior 

b) Superpływak Junior - dla dzieci urodzonych w 2011 r. i młodszych 

c) Superpływak Mikrus – dla dzieci z rocznika 2016 i młodszych. 

2. Dwa razy w miesiącu wyniki będą aktualizowane i publikowane na stronie Tyskiego Sto-

warzyszenia Sportowego http://perlapaprocan.pl/tyskie-stowarzyszenie-sportowe.html 

3. Zawodnicy, którzy przepłyną: 

− od 50 km do 99 km uzyskają tytuł Brązowy Superpływak 2022, 

− od 100 km do 149 km uzyskają tytuł Srebrny Superpływak 2022, 

− od 150 km do 449 km uzyskają tytuł Złoty Superpływak 2022, 

− od 450 km do 749 km uzyskają tytuł Megapływak 2022, 

− powyżej 750 km uzyskają tytuł Diamentowy Superpływak 2022. 

4. Dzieci, które osiągną dystans powyżej 15 km, uzyskają tytuł Złoty Superpływak Junior 

2022. 

5. Dzieci z rocznika 2016 oraz młodsze otrzymają tytuł Superpływak Mikrus 2022. 

6. Podczas uroczystości zakończenia akcji Superpływak 2022 wszyscy zdobywcy tytułów 

otrzymają pamiątkowy medal i dyplom. 

VI. Postanowienia końcowe 

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

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) organizatorzy informują, iż współadministratorami danych oso-



bowych uczestników akcji Superpływak są: Tyskie Stowarzyszenie Sportowe oraz Miej-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współadministratorzy zobowiązują się do ochrony danych 

osobowych zawodników. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający im 

odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieupraw-

nionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieupraw-

nionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Zawodnicy mają prawo wglądu do 

swoich danych, do ich sprostowania lub do usunięcia danych, które są nieprawidłowe. 

2. Organizatorzy zapewniają opiekę ratowników podczas pływania. 

3. Osoby niepełnoletnie, które nie dostarczą zgody na uczestnictwo w akcji Superpływak 

2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej. 

4. Wpis do zeszytu Superpływaka, dokonany przez zawodnika, jest równoznaczny 

a) z potwierdzeniem, że na własną odpowiedzialność bierze udział w akcji Super-

pływak, 

b) ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów jego danych 

osobowych, 

c) ze zgodą na poniższej zamieszczone oświadczenia, które są integralną częścią re-

gulaminu. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

 

Oświadczenia 

 

1) Oświadczam, że biorę udział w akcji Superpływak 2022 na własną odpowiedzialność, ma-

jąc pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 

sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci). 

2) Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek 

przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w akcji Superpływak 2022. 

3) Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą nie jestem osobą zakażoną COVID-19 i nie mia-

łem/łam kontaktu z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie. 

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych przez organizatorów akcji Superpływak 

2022, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ty-

chach, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem akcji Superpływak 2022. 

Zgadzam się, aby moje dane były publikowane na stronie internetowej organizatorów. 

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku po-

przez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatorów akcji Su-

perpływak 2022, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji w Tychach, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz. 880) i 

udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. 

6) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji Superpływak 2022 oraz że w pełni 

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 


