
REGULAMIN 

AQUA TRIATHLON 
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA POLKOWIC 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A.; 

2. Aqua Triathlon; 

Patronat Honorowy - Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. 

 

II. CEL: 

1. Popularyzacja usług Aquapark Polkowice wśród mieszkańców Polkowic; 

2. Popularyzacja sportu jako alternatywy spędzania wolnego czasu. 

 

III. TERMIN: 01.08.2020 r.-11.09.2020 r. 

 

IV. MIEJSCE: Aquapark Polkowice w Polkowicach, ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice. 

 

V. OPIS AQUA TRIATHLONU: Zawodnicy w okresie od 01.08 do 11.09 startują we 

wszystkich konkurencjach składających się na Triathlon. Zadaniem uczestników jest 

uzyskanie jak najlepszego łącznego czasu w trzech konkurencjach. Każdy zawodnik ma 

prawo do 3 podejść w danej konkurencji. Najlepsi uczestnicy z ośmiu kategorii zostaną 

nagrodzeni.  

 

VI. UCZESTNICY: 

1. Kategorie wiekowe:   K: 16-20, 21-40, 41-60, 60+ 

            M: 16-20, 21-40, 41-60, 60+ 

2. W triathlonie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Polkowice. 

3. Uczestnik bierze udział we wszystkich trzech konkurencjach; 

4. W przypadku osób, które do dnia startu nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest 

złożenie w Dziale Handlowym i Marketingu Aquapark Polkowice, zgody na udział, 

podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Warunkiem dopuszczenia pełnoletniego uczestnika do triathlonu będzie własnoręczny 

podpis na oświadczeniu w Dziale Handlowym i Marketingu w Aquapark Polkowice, 

stanowiący akceptację regulaminu. 

6. Start pracowników Aquapark Polkowice – Regionalnego Centrum Rekreacyjno–

Rehabilitacyjnego S.A. może nastąpić tylko i wyłącznie poza konkurencją. Bez względu na 

osiągnięty wynik pracownicy Aquapark Polkowice – Regionalnego Centrum Rekreacyjno–

Rehabilitacyjnego S.A. nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu ogólnej klasyfikacji 

zawodów oraz w procesie przyznawania nagród.  

 

VII. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: 

 

1. Zawodnik umawia się telefonicznie na udział w triathlonie 76 746 27 27 lub 76 746 27 70. 

2. Start w konkurencjach w Aquapark Polkowice w godzinach 9:00-18:00 od poniedziałku  

do piątku, (wszystkie starty po wcześniejszym telefonicznym umówieniu). 



3. Jednorazowe wejście do obiektu dla uczestników Aqua Triathlon wg ceny promocyjnej tj. 

10,00 zł/osoba (opłata startowa). 

 

VIII. KONKURENCJE: 

1. pływanie – (styl dowolny) na dystansie 200 m 

2. jazda na rowerze stacjonarnym na dystansie 1000 m 

3. bieg (na bieżni) na dystansie 800 m 

 

 

IX. SĘDZIOWIE: Pracownicy Aquapark Polkowice, przedstawiciel Burmistrza Polkowic. 

 

X. NAGRODY: 

Nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zajęli miejsca od I - III  zostaną przyznane w ramach 

każdej kategorii wiekowej. 

 

XI. SPRAWY RÓŻNE: 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów, którzy zastrzegają sobie 

prawo do jego zmian. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na obszarze obiektu 

Aquapark Polkowice zasad sanitarno – epidemiologicznych, w tym dotyczących 

przeciwdziałania COVID-19. 

3. Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych, zdjęć wykonanych 

podczas imprezy: strona internetowa, facebook, plakat, informacje prasowe, także w 

kolejnych edycjach imprezy. Na wyraźne  żądanie uczestnika zdjęcie zostanie usunięte. 

4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

 

  

XII. RODO 

 

                  KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Poz. 1000 o ochronie danych 

osobowych, informujemy, iż: 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne 

Centrum Rekreacyjna–Rehabilitacyjne S.A. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usługi. Podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie 

będą przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której 

dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do 

państwa trzeciego. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od 

czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonywania danej umowy, której dane dotyczą. 



6. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze 

podmioty przetwarzające jak firma obsługująca nasze systemy informatyczne, firma 

obsługująca strony internetowe, kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i 

transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

10. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych 

klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić,  

że firma wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony 

Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe 

przetwarzane przez Aquapark Polkoiwce – Regionlane Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjne S.A. podlegają najwyższej możliwej ochronie. 

 


