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REGULAMIN 

III Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Smoczych Łodziach 
12.09.2020 roku 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem zawodów w wyścigach smoczych łodzi jest Gdański Zespół Schronisk  
i Sportu Szkolnego (GZSiSS). 

2. Partnerami zawodów jest Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Szkoła Podstawowa 
Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku oraz Młodzieżowy Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Gdańskie Lwy”. 

3. Celem zawodów jest popularyzacja sportu wyścigów smoczych łodzi wśród dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych na terenie miasta Gdańska, popularyzacja aktywnego 
spędzania wolnego czasu i integracja mieszkańców różnych dzielnic Gdańska. 

4. Kapitanowie, opiekunowie osad biorących udział w zawodach zobowiązani są dostarczyć 
organizatorowi w dniu zawodów wypełnioną listę zgłoszenia na zawody, zawierającą 
imiona i nazwiska osady wraz z czytelnymi podpisami zawodników w celu oświadczenia 
o starcie na własną odpowiedzialność oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych uniemożliwiających start w imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich 
podpis opiekuna osady potwierdzający posiadanie przez niego oświadczeń rodziców lub 
prawnych opiekunów, w których udzielają zgody na udział dziecka lub prawnego 
podopiecznego na udział w zawodach, oświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych uniemożliwiających start w imprezie oraz oświadczenia o umiejętności 
pływania pozwalającej przepłynąć dystans 100 m w stroju sportowym. 

5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 
6. Opłaty startowe dla poszczególnych osad wynoszą: 

a. Kategoria SPORT MIKST 200m – 6 osad + 3 osady organizatora 
b. Kategoria SPORT OPEN 200m – 5 osad + 1 osada organizatora 
c. Kategoria SPORT WOMAN – 5 osad + 1 osada organizatora. 

7. Pierwszeństwo zgłoszeń dla osad, które zgłaszają osady do każdej kategorii. 
8. W przerwach pomiędzy wyścigami zaplanowano biegi osad 

charytatywnych/amatorskich o Puchar GZSISS oraz Rady Dzielnicy Wyspa 
Sobieszewska. 

9. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe 

wypadki uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez 
opieki. 

 
II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Zawody odbędą się 12.09.2020 roku na terenie Przystani Młodzieżowego Centrum Sportów 
Wodnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, ul. Siennicka 5. 

2. Akwen, na którym odbędą się bezpośrednio regaty: Martwa Wisła na odcinku 200m. pod 
bliższym przęsłem Mostu Siennickiego. 

3. Harmonogram zawodów: 
• Godz. 11:30 – Odprawa Kapitanów wszystkich załóg. 
• Godz. 12:00 – rozpoczęcie regat SPORT MIKST 200 m. 
• Godz. 14:00 – przerwa regeneracyjna 
• Godz. 14:30 – rozpoczęcie regat SPORT OPEN 200 m. oraz SPORT WOMAN 200 m. 
• Godz. 17.30 - dekoracja 
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4. Program regat może ulec zmianie w zależności od ilości osad i przebiegu rywalizacji. 
5. Pomiędzy regatami odbędą się pokazy żeglarskie, wioślarskie i kajakarskie. 
6. Wszystkie konkurencje będą się odbywać na łodziach dziesięcioosobowych (10+2). 

 

 III UDZIAŁ W ZAWODACH 
1. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
2. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Każda załoga może składać się z 13 osób: 6-10 osób wiosłujących, dobosza i sternika oraz  

1 osoby rezerwowe (rocznik 2009 i starsi): 
a) w kategorii MIKST wśród wiosłujących muszą być minimum 4 kobiety 

b) w kategorii WOMAN wszystkie osoby wiosłujące składają się z kobiet ( dopuszczamy 
sterników i bębniarzy mężczyzn). 

c) W kategorii OPEN osoby wiosłujące, sternicy i bębniarze dowolnej płci. 
 

IV PRZEBIEG ZAWODÓW 
1. Zawody przeprowadzone są na smoczych łodziach dziesięcioosobowych (10+2) 

zapewnionych przez Organizatora. 
2. Szczegółowy przebieg zawodów zostanie podany w komunikacie na odprawie kapitanów 

bezpośrednio przed startem regat. 

3. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów i ma głos 
rozstrzygający w kwestiach spornych. 

4. Warunkiem udziału w regatach jest zgłoszenie drużyny, która w terminie do dnia 09.09.2020 
r. prześle zgłoszenie do regat na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej 
grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl, a także potwierdzi telefonicznie zgłoszenie pod 
numerem telefonu 501 571 456. 

 
V WYNIKI I NAGRODY 

1. Po zakończeniu zawodów Sędzia Główny sporządza protokół z zawodów. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach internetowych 

i przekazania ich mediom. 
3. Nagrody: 

• Puchary za miejsca I-IV w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego. 

• Medale za miejsca I-III w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego. 

• Dodatkowe trofea i nagrody ufundowane przez Młodzieżowy Międzyszkolny 
Klub Sportowy „Gdańskie Lwy” oraz Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, a 
także sponsorów i partnerów klubu.  

 
VI Postanowienia związane z epidemią COVID-19  

 
1. W miarę możliwości prosimy o zabezpieczenie przez drużyny we własnym zakresie wioseł oraz 

kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia własnych 
wioseł oraz kamizelek, prosimy o kontakt z organizatorem a nie później niż do dnia 09.09.2020  
w celu wypożyczenia na czas regat sprzętu.  

2. Podczas przemieszczania się na terenie regat należy zachować minimum 2m odległości od innych 
uczestników, jeśli nie jest to możliwe należy założyć maseczkę ochronną. 

3. Na terenie regat oraz przy wejściu do toalet będą rozmieszczone płyny do dezynfekcji. 
4. Organizator zapewnia dezynfekcję łodzi oraz wioseł podczas regat. 
5. Kapitan załogi zobowiązany jest do dostarczenia na odprawę oświadczenia epidemicznego o stanie 
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zdrowia zawodników drużyny (wypełnionego w dniu regat). 
6. Na terenie regat przebywają wyłącznie zawodnicy. Zabrania się przebywania kibiców na ternie regat.  

 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny 
zawodów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę ratowników, sędziów, służb medycznych 

i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów i 
funkcjonowaniem obiektu. 

4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników 
zawodów w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych.  
Chęć przystąpienia do zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe. 

5. Wiosła zabezpiecza organizator. Organizator dopuszcza start na własnych wiosłach.  

6. Wszystkie osady startujące w regatach obowiązkowo startują w kamizelkach 
asekuracyjnych, które zabezpiecza Organizator zawodów. W związku z epidemią 
koronawirusa dopuszcza się start we własnych kamizelkach asekuracyjnych.  

7. Każdy uczestnik może w tej samej kategorii reprezentować tylko jedną drużynę. 

8. Każdy uczestnik zawodów oświadcza, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań 
do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą 
przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym. 

9. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.  Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 

10. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne, dowód 
osobisty. W przypadku kontroli tożsamości uczestnika brak w/w dokumentów oznacza 
dyskwalifikację całej drużyny. 

11. Obowiązek zapoznania uczestników regat z niniejszym regulaminem spoczywa na 
kapitanie osady. 

12. Za zachowanie na obiekcie przystani w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą 
kapitanowie/trenerzy. 

13. Ilość załóg uczestniczących w regatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Listy zgłoszeń zawodników dostarczają kapitanowie w dniu zawodów na odprawę. Za 
kompletne zgłoszenie uznaje się zgłoszenie ze wszystkimi podpisami zawodników oraz 
kapitana/opiekuna.  

 
Kontakt: 
Grzegorz Kwiatkowski tel. 501 571456, email grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl
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ZGŁOSZENIE ZAŁOGI REGAT  
 

 
Zgłaszający (nazwa firmy, klubu , instytucji) 
 
 ............................................................................................................................................... 
 
Nazwa osady oraz kategoria: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i Nazwisko kapitana załogi, adres a-mail i telefon kontaktowy: 
 
 ................................................................................................................................................ 
 
 
 
Lista zawodników –NAZWA Osady/Klubu 
 
 
………………………………………………………………………………….- kategoria …………………………………………………… 
 

 
 
 
L.p. 

 
 
 
 

Nazwisko  i imię 

 
 

 
Data urodzenia 

rok/miesiąc/dzień 
RRRR/MM/DD 

Oświadczam	,że			stan	mojego	zdrowia	jest	
mi	 znany	 i	 nie	 stanowi	 przeciwskazań	 do	
udziału	 w	 zawodach	 smoczych	 łodzi.	
Posiadam	 umiejętność	 pływania	
pozwalającą	na	przepłynięcie	100	metrów	
w	stroju	sportowym.			
 

Czytelny podpis 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

 
Oświadczam , że  zawodnicy/uczniowie mają zgodę rodziców na udział w zawodach smoczych łodzi. Oświadczam, że rodzice potwierdzili, 
iż stan zdrowia ich dziecka nie stanowi przeciwwskazań do udziału w zawodach smoczych łodzi. Oświadczam, że rodzice potwierdzili, iż 
ich dziecko posiada umiejętność pływania pozwalającą na przepłynięcie 100 metrów w stroju sportowym.   
 
                 PODPIS KAPITANA/Opiekuna osady                     
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1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.)  o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku /wizerunku 
mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego na potrzeby realizacji 
i promocji  zawodów Wyścigów Łodzi Smoczych, na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście zawodów  Wyścigów Łodzi Smoczych. 
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. 
Niniejsza zgoda: 
-Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne 
-Dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem /udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją zawodów 
-Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego z tytułu wykorzystania mojego i mojego dziecka wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 
Data, miejscowość Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego) / Imię i Nazwisko (dziecka) Podpis (opiekuna 

prawnego) 

   

 
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a (dane zwykłe) oraz art. 9. ust 2 (oświadczenie o stanie zdrowia) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i 
mojego dziecka dla potrzeb Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Zakres danych: Imię i nazwisko dziecka,  Imię i nazwisko 
rodzica, wiek dziecka, nazwa szkoły i klasa, wizerunek, stan zdrowia( oświadczenie o stanie zdrowia). 
Zgadzam się aby dane mojego dziecka zostały upublicznione na potrzeby realizacji i promocji zawodów, na stronach www, w powstałych 
publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście 
organizacji zawodów   
Data, miejscowość Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego) / Imię i Nazwisko (dziecka) Podpis (opiekuna 

prawnego) 

   

 
3. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@ssm.gda.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa dziecka w zawodach - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda dane 
zwykłe) oraz Art. 9 ust 2 (zgoda -oświadczenie stanie zdrowia) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zawodów oraz upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną. 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych dotyczących zawodów Wyścigi Łodzi 
Smoczych, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji 
przez czas określony w odrębnych przepisach. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 
7) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w zawodach 
Data, miejscowość Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego) / Imię i Nazwisko (dziecka) Podpis (opiekuna 

prawnego) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


