
 

 

 
 

ZAPROSZENIE 

DO UDZIAŁU W ZAWODACH 

 
 

 
 
 

Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA NAKŁO 

wraz z partnerami  

zaprasza uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych powiatu nakielskiego 

do udziału w zawodach pływackich  

pn. Nakielska Liga Pływania 2021  

 
 
 
 
 
 
 

Nakło nad Notecią 2021 
 



 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
1. ORGANIZATOR:  

 
UKS CZWÓRKA NAKŁO 
89-100 Nakło nad Notecią 
os. Władysława Łokietka 15 
 

2. PARTNERZY ZAWODÓW 
 

 Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 
 Nakielski Sport Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią 
 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią 
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią 
 Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

 Kryta Pływalnia Naquarius 
ul. Kazimierza Wielkiego 21 
89-100 Nakło nad Notecią 

 Długość Pływalni 25 m – pomiar ręczny 
 Temp. wody: 27° C 
 Termin Nakielskiej Ligi Pływania:. 

o 1 zawody: 24.10.2021r. I BLOK ZAWODÓW godz. 8.00 – 10:00, roczniki 2011 i młodsi, 2010, 
                        II BLOK ZAWODÓW godz. 10:00 – 12:00, roczniki 2009, 2008, 
     III BLOK ZAWODÓW godz. 12:00 – 14:00, 2007 i szkoły ponadpodstawowe 
o 2 zawody: 28.11.2021r. I BLOK ZAWODÓW godz. 8.00 - 10:00, roczniki 2011 i młodsi, 2010, 

         II BLOK ZAWODÓW godz. 10:00 - 12:00, roczniki 2009, 2008, 
    III BLOK ZAWODÓW godz. 12:00 – 14:00, 2007 i szkoły ponadpodstawowe 

o 3 zawody: 12.12.2021r. I BLOK ZAWODÓW godz. 8.00 - 10:00, roczniki 2011 i młodsi, 2010, 
         II BLOK ZAWODÓW godz. 10:00 - 12:00, roczniki 2009, 2008, 
    III BLOK ZAWODÓW godz. 12:00 – 14:00, 2007 i szkoły ponadpodstawowe 

 
4. CELE ZAWODÓW:  

 
 Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawniania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. 
 Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
 Przegląd umiejętności pływackich w celu wyszukania talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój 

zainteresowań pływackich. 
 Wyłonienie najlepszych zawodników Nakielskiej Ligi Pływania. 

 
5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIE:  

 

 W zawodach uczestniczą uczniowie szkół z powiatu nakielskiego lub mający adres zamieszkania na terenie 

powiatu nakielskiego 

 Zawodnicy zgłaszani są przez szkoły lub instruktorów pływania wyłącznie drogą mailową na adres 

kontakt@uks.naklo.pl na załączonym formularzu (załącznik nr 1). Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony 

czytelnie. Proszę podać również nazwę szkoły.  

 Wszystkie zmiany lub wykreślenia zawodników zostaną uwzględnione do godziny 18.00 następnego dnia po 

upływie terminu zgłoszenia. Nie przyjmujemy zgłoszeń słownych, telefonicznych, SMS-owych czy poprzez 

komunikatory np. Messenger.  

 

mailto:kontakt@uks.naklo.pl


 

 

 

 

 Terminy zawodów: 

1 zawody: 24.10.2021 zgłoszenie do dnia 21.10.2021, wykreślenia–zmiany do godz. 18.00 dnia 22.10.2021 

2  zawody:   28.11.2021  zgłoszenie do dnia 25.11.2021, wykreślenia–zmiany do godz. 18.00 dnia 26.11.2021 

3  zawody:   12.12. 2021 zgłoszenie do dnia 09.12.2021, wykreślenia–zmiany do godz. 18.00 dnia 10.12.2021 

 Zawodników należy zgłaszać osobno do każdego cyklu Ligi Pływackiej! 
 Zgłoszenie chętnych na zawody przez przedstawicieli szkół i instruktorów jest równoznaczne ze zgodą 

rodziców/opiekunów i dopuszczeniem przez lekarza do udziału w konkurencjach sportowych w wodzie.  

 
6. ZASADY FINANSOWANIA 

 
 Zgłoszeni zawodnicy wykupują bilet wstępu na pływalnię - zawody w cenie 10zł. 
 Opłatę startową zawodników UKS CZWÓRKA NAKŁO pokrywa klub.  
 Transport zawodników we własnym zakresie. 
 Medale, dyplomy, nagrody oraz koszty organizacyjne pokrywane są przez organizatora zawodów z dotacji UMiG w 

Nakle nad Notecią, środków własnych UKS CZWÓRKA NAKŁO oraz pozyskanych sponsorów. 

 
7. REGULAMIN ZAWODÓW:  

 
 Zawody rozgrywane są seriami na czas. 

 Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i kat. OPEN  

 Wszystkie konkurencje będą rozgrywane osobno dla dziewcząt i chłopców 

 Klasyfikacja medalowa prowadzona będzie osobno dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii.  

 Młodsi zawodnicy mogą startować w starszej kategorii wiekowej tylko za zgodą organizatorów. Po przejściu do 
wyższej kategorii pozostają w niej do końca cyklu trzech zawodów. 

 Celem wyłonienia najlepszych zawodników całego cyklu zawodów prowadzona będzie klasyfikacja punktowa 
(punktacja FINA). Do klasyfikacji końcowej liczone będą 3 najlepsze starty spośród wszystkich edycji.  
 

8. KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE: 

 

 2011 i młodsi – 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny 

 2010 - 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny 

 2009 - 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl motylkowy   

 2008 - 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl motylkowy 

 2007 -  50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl motylkowy 

 2006 i starsi (szkoła ponadpodstawowa) - 50m styl grzbietowy, 50m styl dowolny, 50m styl klasyczny, 50m styl 

motylkowy 

 

 
9. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW:  

 
 Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii i w każdym stylu pływackim otrzymuje medal. 
 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej na podstawie 

trzech najlepszych wyników (punktacja FINA) uzyskanych we wszystkich edycjach wśród dziewcząt i chłopców. 
Nagrody wręczane będą po zakończeniu ostatnich zawodów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród 
 
 

 
 
 
 



 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.  
 Zgłaszający ubezpiecza wszystkich zawodników.  
 Zgłaszający podczas zawodów pełni rolę opiekuna i na prośbę organizatora pomaga w sprawnym 

przeprowadzeniu zawodów. 
 Komisję sędziowską powołuje organizator.  
 Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni. 

 Za dyscyplinę̨ i porządek w czasie trwania zawodo w odpowiedzialni są kierownicy ekip oraz trenerzy. 

 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich, oświadczeń i zgód na zawody odpowiedzialni są kierownicy 
ekip/trenerzy/instruktorzy/nauczyciele zgłaszający.   

 Zgłaszający ma obowiązek zapoznać uczestnika zawodów z procedurami bezpieczeństwa  
w związku z COVID-19 obowiązującymi podczas zawodów jak i przekazaniem oświadczenia RODO wraz 
ze zgodą na udział w zawodach. Powyższa dokumentacja obowiązuje podczas wszystkich cykli zawodów 
lub do  momentu jej wycofania przez zgłaszającego. 

 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników zawodów oraz 
trenerów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak i 
Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie 
internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również w prasie, radiu i telewizji. 

 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów uczestników 
zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (UE)2016/679, w celach promocyjnych zawodów oraz 
Organizatora. Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. 
Administratorem danych osobowych jest UKS CZWÓRKA NAKŁO  
z siedzibą w Nakle n. Not, ul. Łokietka 15. Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie osoby 
zainteresowane listami startowymi oraz wynikami zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
konieczny do archiwizowania wyników sportowych w zasobach organizatora  

 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczny z 
akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Z G Ł O S Z E N I E 

 
DO ZAWODÓW PŁYWACKICH 
NAKIELSKA LIGA PŁYWANIA  

 
 

lp Nazwisko i imię 
rok 

urodzenia 
szkoła/klub 

miejsce 
zamieszkania 

konkurencja 
czas 

zgłoszenia* 

1.        

2.    

3.        

4.    

5.        

6.    

7.        

8.    

9.        

10.    

11.        

12.    

13.        

14.    

15.        

16.    

17.        

18.    

19.        

20.    

 
Oświadczam, że zgłoszone osoby nie maja przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach pływackich 
oraz posiadają zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu zawodów pływackich oraz zapoznałem  
z nim w/w. 
 
*Czas zgłoszenia – podać tylko w przypadku uzyskania czasu na oficjalnych zawodach 

 
 
 
 

 
................................................................              ..................................................                           ................................................. 
      /czytelny podpis opiekuna,               pieczęć szkoły                                                  dyrektor szkoły 
instruktora wraz z nr kontaktowym/ 


