Regulamin zawodów „BLUEGO Freediving AIDA MiniComp 2022”
I.

CELE IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnianie freedivingu jaki bezpiecznej i ciekawej
dyscypliny sportu, a także zachęcą do aktywności pływackiej i nurkowej
2. Promocja miasta Łódź w Polsce i na świecie.

ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów Bluego Freediving AIDA MiniComp (dalej także jako „Puchar”) jest
Stowarzyszenie „Freediving Poland” (dalej także „SFP”) z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gen.
J. Bema 24/83, wpisaną do ewidencji klubów sportowych działających w formie
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 15, NIP: 956-214-13-77,
REGON: 871728454,

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów
Bluego Freediving AIDA MiniComp 2022, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest Polski Stowarzyszenie
„Freediving Poland” (dalej także „SFP”) z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gen. J. Bema 24/83,
wpisaną do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 15, NIP: 956-214-13-77, REGON: 871728454, (dalej
„Administrator Danych Osobowych lub SFP.”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Bluego Freediving AIDA MiniComp 2022 zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w
każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją
Bluego Freediving AIDA MiniComp 2022 także we współpracy z innymi podmiotami,
wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Pucharu.
I.

TERMIN I MIEJSCE
1. Puchar odbędzie się w dniach 27 Marca 2022 r. w Łodzi
2. Miejsce, godzina startu oraz listy startowe poszczególnych dyscyplin będą
dostępne na profilu organizatora w serwisie internetowym Facebook.
3. W Zawodach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do
udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej
jako „Uczestnicy”).
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy
czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny
przed rozpoczęciem Pucharu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w

5.

6.

II.

powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w
stosunku do Organizatora.
Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności określonej na listach
startowych poszczególnych konkurencji:
a. Układ startów w poszczególnych konkurencjach następuje według
zadeklarowanego przez każdego z Uczestników czasu/odległości
(announced performance/ deklaracja) podanego w formularzu
zgłoszeniowym.
Na płycie pływalni, na której rozgrywane będą zawody mogą przebywać jedynie
Uczestnicy, obsługa Pucharu oraz trenerzy uczestników (1 trener na 1
startującego).

UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które
najpóźniej w dniu 27.03.2022 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których
mowa poniżej.
2. Warunkiem udziału Uczestnika w Zawodach jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz
przepisów AIDA International
c.
Akceptacja udziału w Pucharze na własną odpowiedzialność, mając na
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru zawodów i
podpiszą stosowne oświadczenie udostępnione przed startem przez
Ogranizatora
d. Przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
nurkowania (wpis do książeczki nurkowej lub formularz na wzór
poniższego)
e. Wyrażenie zgody (w formie podpisania listy uczestników zawodów w
dniu 27 marca 2022 r. w biurze zawodów) na nieodpłatne
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1.
Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2.
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom
egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu
wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
zakresie jego udziału w imprezie Bluego Freediving AIDA
MiniComp 2022,
3.
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4.
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5.
Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie

III.

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
6.
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach,
7.
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8.
Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Pucharze w postaci
zdjęć z zawodów (link do zdjęć i materiałów video zostanie
umieszczony przy nazwisku uczestnika).
f. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie V Regulaminu
poniżej.
g. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 27.03.2022 r.,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas
weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu
identyfikacyjnego ze zdjęciem.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych
na adres Uczestnika.
5. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 27.03.2022 roku w godzinach 08:0010:30 w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie
Basenu Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”.
6. Uczestników Zawodów obowiązują przepisy AIDA International
(https://drive.google.com/drive/folders/1sV2D66MwuMOvZsco2DASuvQVbIQLhJT) oraz niniejszy Regulamin.
7. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń
służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Zawodów.
Organizator ma prawo usunąć osoby, które zakłócają porządek publiczny,
przebieg Zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami
AIDA International.
8. Numery startowe:
A) Podczas Pucharu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są
posiadać numery startowe wypisane na prawej lub lewej
dłoni.
B) Uczestnik zobowiązany jest do stawienie w „check-in
desku” najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym
startem. Dokładna godzina zgłoszenia do check-in desku
odnotowywana jest przez przedstawicieli Organizatora
na specjalnej liście. Stawienie się w check-in desku
później niż na godzinę przed OT skutkuje dyskwalifikacją
w danej dyscyplinie.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2. Organizator ustala limit pakietów na 45 (czterdzieści pięć) sztuk. O udziale
Uczestników w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty
startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania
rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.

3.
4.

Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych
Zawodów.
Opłata startowa wynosi:
•
•

5.

6.

150 zł dla członków Stowarzyszenia Freediving Poland,
175 zł dla pozostałych zawodników,

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie
odbycia się Zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia
opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie
prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty
startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku
nieopłacenia prowizji przez Uczestnika, rejestracja nie będzie możliwa.

IV.

KLASYFIKACJE
1. Podczas Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
a. Klasyfikacje generalne OPEN kobiet i mężczyzn.
2. Podstawą klasyfikacji są protokoły wyników w poszczególnych dyscyplinach
sporządzone przez sędziów
3. Zawodnikom przysługuje prawo do odwołania się od wyników w „sesji
protestów” na zasadach określonych w regulaminie AIDA International.

V.

NAGRODY
1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii Pucharu otrzymują następujące nagrody:

Klasyfikacja generalna
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2.

VI.

kobiet

mężczyzn
200zł
150zł
100zł

Wszyscy uczestnicy Zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy.

FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają
Uczestnicy Zawodów lub organizacje delegujące.
2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w Zawodów,
pakietu startowego

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania Zawodów.
2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Zawodach w
przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora
podczas Zawodów.
3. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie
praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze
zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie
Internetowej.

