
Rajgród, Jezioro Rajgrodzkie
25 czerwca 2022 r.

Grand Prix Polski
w pływaniu dystansowym
na wodach otwartych



I. Organizatorzy

Cel imprezy

 Polski Związek Pływacki
 Podlaski Okręgowy Związek Pływacki
 Stowarzyszenie iSwim

II.

Termin i miejsceIII.

Grand Prix PolskiIV.

1. Popularyzacja pływania na wodach otwartych wśród młodzieży i osób 
dorosłych jako prostej formy aktywności fizycznej oraz idealnej dyscy-
pliny do zabawy oraz współzawodnictwa.
2. Promocja miasta Rajgród.
3. Wyłonienie medalistów Grand Prix Polski w pływaniu 
długodystansowym na wodach otwartych.

25 czerwca 2022 r. (sobota) na jeziorze Rajgrodzkim – województwo 
podlaskie. Start i meta zawodów – plaża miejska.

1. Kategorie wiekowe i dystanse
 14 lat
 15 lat
 16 lat
 17 lat i starsi

2. Trasa zawodów
Trasę tworzyć będzie prostokąt o długości 1250 m oznaczona żółtymi 
bojami. Kierunek wyścigu - lewoskrętny. Start i meta umieszczona 
będzie w wodzie. Opisy tras wraz z mapkami poszczególnych 
wyścigów znajdują się poniżej.

...........................................................................................................2500 m - 2 pętle

..........................................................................................................5000 m - 4 pętle

..........................................................................................................5000 m - 4 pętle
.............................................................................................7500 m - 6 pętli

3. Przepisy techniczne
a) Zawodnik ma prawo startu w jednej dedykowanej dla swojego 
wieku konkurencji 
b) Zawodnicy mogą startować w strojach certyfikowanych przez FINA.
c) W przypadku temperatury wody pomiędzy 18 a 20 stopni Celsjusza 
zawodnicy mogą startować w piankach zgodnych z przepisami FINA.



d) W przypadku temperatury wody poniżej 18 stopni Celsjusza zawod-
nicy muszą startować w piankach zgodnych z przepisami FINA oraz w 
czepkach
e) Pomiar czasu automatyczny
f) Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 16°C i maksymalnie 
31°C. Pomiar zostanie dokonany w dniu zawodów, na 1 godzinę przed 
rozpoczęciem wyścigu na głębokości 0,4 m. Prognozowana tempera-
tura wody ok 22°C.
g) Pływy - brak.
h) Woda przebadana przez SANEPID, zdatna do kąpieli
i) W trakcie wyścigu na 7,5 km dostępna będzie platforma żywieniowa.

4. Zgłoszenia do zawodów
a) Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Okręgowy Związek Pływacki lub PZP.
b) Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane 
zobowiązania finansowe w stosunku do PZP (składka członkowska, 
opłaty regulaminowe, kary i inne).
cc) Zgłosztenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem 
ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
d) Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu 
SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmio-
tu zgłaszającego.
e) Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 20.06.2022 do godziny 
20.00.
W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, 
jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodat-
kowych zgłoszeń na konferencji  technicznej i w trakcie zawodów- 
dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce  innego zawodnika 
tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi 
inaczej.
f) Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest 
posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTY-
WNY może być spowodowany:
 brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,
 brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie 
musi być zamieszcczony w SEL)
 brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych 
osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w 
SEL),
 brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na 
rzecz OZP lub PZP.
g)g) Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do 
zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie 
opłaty startowej.
h) Od godziny 20.00 w dniu  20.06.2022 r. (ostateczny termin zgłoszeń) 
do zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie 
wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona 
opłata startowa nie będzie zwracana.
i)i) Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie 
na stronie PZP, livetiming.pl i stronie iswimirun.pl nie później niż 48 
godzin przed terminem odprawy technicznej.



j) Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawod-
ników i na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z 
obowiązującym Taryfikatorem Opłat PZP i w formie oraz terminie 
określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów.

5. Program GP Polski połączony z programem iSwim iRun Series
25.06.2022 r. (sobota)
 9:00 – 13:00 - numerowanie zawodników i odbiór pakietów star-
towych
 10:30 – 11:30 - iSwim Kids (50 m, 150 m)
 11:00 - Odprawa techniczna dla trenerów i zawodników konkurencji 
2500 m Grand Prix Polski Open Water oraz Mistrzostw Podlasia 
Młodzików 1250 m i Open Water Masters 1250 m.
 11:30 – 12.30 - start Grand Prix Polski Open Water 2500 m, Mistrzostwa 
Podlasia Młodzików 1250 m, Open Water Masters 1250 m
 11:45 - Dekoracje iSwm Kids 
  12:00 - Odprawa techniczna dla trenerów i zawodników konkurencji 
5000 m i 7500 m Grand Prix Polski Open Water oraz Open Water Mas-
ters 5000 m
 12:30 – 14:30 - start Grand Prix Polski Open Water 5000 m i 7500 m, 
Open Water Masters 5000 m
 12:45 - Dekoracje Grand Polski Open Water 2500 m, Mistrzostwa Pod-
lasia Młodzików 1250 m, Open Water Masters 1250 m
 14:00 – 16:00 - Start Swimrun Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
 14:45 - Dekoracje Grand Prix Polski Open Water 5000 m i 7500 m, 
Open Water Masters 5000 m
 16:15 - Dekoracje Swimrun Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
 16:30 - Zakończenie zawodów

6.  Zakwaterowanie
OOrganizator dokonał uczestnikom wstępnej rezerwacji noclegu z 
24-25.06.2022. Zgłoszenia i rezerwacje należy zgłaszać bezpośrednio w 
ośrodkach do 15.06.2022 r.
Pensjonat & Spa RAJ 
ul. 1. Maja 22, 19-206 Rajgród 
tel. 86 444 15 51 
mobile 533 323 804
wwwww.pensjonatraj.pl 
(możliwość rezerwacji w dniu 24-25.06.2022, wykwaterowanie 
najpóźniej godzina 12:00)

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy Energetyk
19-206 Rajgród ul. Leśna 1 
tel. 667 770 080, 784 750 288
mail: owsenergetyk@gmail.com
77. Zasady finansowania GP Polski
a) Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy.
b) Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 100 zł.
c) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się 
podmiotu zgłaszającego zawodnika do wniesienia opłat związanych z 
udziałem w zawodach (zgodnie z „Taryfikatorem Opłat PZP”).
d) Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto PZP:
90 190 1020 1026 0000 1502 0015 2132



Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europe-
jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie och-
rony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE   Nr 119) 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Stowar-
zyszenie iSwim; 15-743 Białystok ul. Wierzbowa 3C reprezentowane 
przez Prezesa oraz Polski Związek Pływacki 
2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejsce za-
mieszkania, wizerunek przetwarzane są w celu:
a) rejestracji uczestników 
b) wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności 
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 
nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w 
prasie, radiu, telewizji i innych mediach

e) Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed 
upływem ostatecznego terminu zgłoszeń - do godziny 20.00
ff) Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej. Do godziny 20.00 w dniu 
20.06.2022 r. (ostateczny termin zgłoszeń) kopia przelewu 
potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do 
zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP 
- Administratora. Opis przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę 
opłaconych startów. W przypadku dokonywania opłaty za więcej niż 
jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych 
klubklubów oraz liczbę  opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL 
dołączyć wszystkie kopie przelewu.
g) PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest 
przesłanie mailem na adres PZP, zgłoszenia zawierającego dane do 
faktury, nazwę klubu, liczbę startów.
Zgłoszenie musi być przesłane do PZP najpóźniej na 8 dni przed 
upłynięciem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
h) PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian do-
konanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń.
8. Nagrody GP Polski
a) Medale i puchary dla trzech pierwszych zawodników i  zawodniczek   
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
b) Przewidziane nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników 
i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VI. Ochrona danych osobowych

 obsługę sędziowską,
 obsługę techniczną,
 zabezpieczenie WOPR,
 zabezpieczenie medyczne,
 medale, puchary i nagrody rzeczowe przewidziane dla najlepszych 
zawodników,
  pakiet startowy (identyfikator, żel energetyczny, woda, carbo) 
 punkt żywieniowy 
 punkt masażu 

V. Organizator zapewnia



3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmi-
otom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kat-
egoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich 
obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, zleceniobiorcy 
realizującemu usługi z zakresu spikerawa 3C reprezentowane przez 
Prezesa oraz Polski Związek Pływacki.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres 
wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgod-
nie z odrębnymi przepisami.
5. Uczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwes-
tiach kontakt z IOD pkt.2.
6. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 
9 ust. 2 lit. a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, co 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
77. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Och-
rony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. 
Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w zawodach.
9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautoma-
tyzowany.

c) wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności 
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 
nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w 
prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
d)d) prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, 
kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie in-
ternetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Or-
ganizatora),
e) prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, 
kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Or-
ganizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez 
ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, 
bezpośrednio po zakończeniu biegu),
f) przyznania i wydania nagród,
g) informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
h) statystycznym Organizatora.
Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej poprzez 
opłacenie udziału art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia, natomiast z zakresie 
wizerunku w trakcie uczestnictwa przetwarzane są na podstawie 
zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika art. 6 ust.1 lit. a 
rozporządzenia.

1. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA oraz PZP.
2. Zawody odbędą się bez względu na panującą pogodę.

Postanowienia końcoweVII.



3. Zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA 
do rywalizacji na pływalni i wodach otwartych.
4. Zawodnik, który złamał zasady fair play – pchnął, pociągnął, 
uderzył lub kopnął innego zawodnika zostanie zdyskwalifikowany.
5. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, 
potwierdzoną pisemną zgodą na karcie zgłoszenia.
6. Skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator.
77. Za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich 
z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organi-
zator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Ewentualne protesty należy zgłaszać do sędziego głównego w 
ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji (przy składaniu 
protestu należy uprzednio uiścić opłatę wadium wynoszącą 300 
pln/60 euro, która to opłata przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
jest w całości zwracana, jeśli sędzia główny negatywnie rozpatrzy 
protest wadium zatrzymuje Organizator).
99. W sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decy-
duje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
10. Sprawy nie objęte powyższym regulaminem zostaną omówione 
na odprawie technicznej w dniu zawodów.

KontaktIX.
1. Kwestie organizacyjne  i  zgłoszenia
Stowarzyszenie iSwim
    Wierzbowa 3 C Białystok 15-743
    biuro@iswim.bialystok.pl
  Małgorzata Andrzejewska     602 650 197
  Julia Sobocińska     784 215 61

22. Opłaty i faktury
Polski Związek Pływacki
    01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34
    skr. poczt. 37
    www.polswim.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do ostate-
cznej interpretacji niniejszego regulaminu
oraz do możliwości jego zmian jeśli wystąpi 
taka konieczność.

VIII.




