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REGULAMIN 

XI MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH „MASTERS” 
o Puchar Przewodniczącego Rady 

MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 
 

Nazwa: XI MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE „MASTERS” o Puchar 
Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa 

  

Organizator: − Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie, 
Biuro Terenowe w Ostrołęce. 

  

Współorganizatorzy: − Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna 
w Ostrołęce, 

− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Maz., 

− Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce. 
  

Patronat honorowy: − Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego  

− Ewa Mańkiewicz-Cudny 
Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 

− Zbigniew Kledyński 
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

  

Patronat medialny: „Inżynier Mazowsza”, eTV KELE. 
  

Termin: 17 października 2020 r. /sobota/  

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11:00 /rozgrzewka 30 minut wcześniej/ 
  

Miejsce: Kryta Pływalnia w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 10. 
  

Cele zwodów: − Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej, 
spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia; 

− Promocja sprawności fizycznej, przyjaźni, porozumienia oraz 
współzawodnictwa poprzez zawody pływackie; 

− Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu jako formy walki ze stresem; 

− Integracja środowisk inżynieryjno-technicznych; 

− Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich. 
  

Uczestnicy: − Członkowie i pracownicy OIIB; 

− Członkowie i pracownicy SNT, FSNT NOT; 

− Reprezentacje partnerskich organizacji z kraju i zagranicy; 

− Zaproszeni goście. 
  

mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl


 
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Biuro Terenowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6, mobile 

+48 693 933 033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl 

2 

Zgłoszenia 
zawodników: 

Drużyna z nazwą: minimalna liczba osób 1 (kobieta lub mężczyzna), max. 
liczba osób 8 (4 kobiety i 4 mężczyzn). 

Można zgłosić więcej niż jedną drużynę. 

Zgłoszenie powinno być dokonane na załączonym druku i przesłane na adres 
e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl, Biura Terenowego MOIIB w Ostrołęce, 
tel. kom. 693 933 033. 

Zgłoszenie może być dokonane również za pośrednictwem Biura MOIIB 
w Warszawie oraz biur terenowych w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, 
Siedlcach.  

  

Data zgłaszania: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 września 2020 r. 
  

Wpisowe: Udział w zawodach jest bezpłatny.  Dojazd we własnym zakresie (na własny 
koszt i ryzyko).  

  

Program zawodów: Zawody zostaną rozegrane w kategorii Kobiet i Mężczyzn z podziałem na 
kategorie wiekowe. 

KONKURENCJE: 

1. 25 m stylem dowolnym kobiet 

2. 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

3. 25 m stylem klasycznym kobiet 

4. 25 m stylem klasycznym mężczyzn 

5. 50 m stylem dowolnym kobiet 

6. 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

7. 50 m stylem klasycznym kobiet 

8. 50 m stylem klasycznym mężczyzn 

SZTAFETY: 

9. 4 x 25 m stylem dowolnym  kobiet 

10. 4 x 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

11. 4 x 25 m stylem dowolnym mix (2 kobiety i 2 mężczyzn) 

− Kategorie wiekowe: 
(uwaga: kategoria wiekowa jest ustalana na dzień 31 grudnia roku zawodów) 

A : 25 - 34 l. B : 35 - 44 l. C : 45 - 54 l. 

D : 55 - 64 l. E : 65 - 74 l. F : 75 i powyżej. 

 

− Sztafety kategorie wiekowe: 
(uwaga: wiek ustalany jest na podstawie całkowitej sumy wieku członków drużyny) 

A : 100 - 129 l. B : 130 - 159 l. C : 160 - 189 l. 

D : 190 - 219 l. E : 220 - 249 l. F : 250 i powyżej. 

Każda zawodniczka i zawodnik może startować 2 razy indywidualnie oraz 
w sztafetach kobiet lub mężczyzn i mix. Grupy wiekowe mogą być połączone 
tak, aby żaden pływak nie musiał płynąć sam, a tory zostałyby puste. 

  

Punktacja: Punktowane będzie 12 miejsc w każdej kategorii wiekowej w każdej 
konkurencji wg klucza: 

I miejsce     - 15 pkt; 

II miejsce    - 13 pkt; 

mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl
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III miejsce   - 11 pkt; 

IV miejsce   -   9 pkt; 

i kolejne o 1 pkt mniej …… XII miejsce - 1pkt; 

Sztafety punktowane będą podwójnie.  

Prowadzona będzie punktacja łączna kobiet i mężczyzn. 
  

Nagrody: − Zawodnicy otrzymują medale i dyplomy za zajęcie pierwszych 3. miejsc 
(dekoracje w trakcie zawodów). 

− Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB otrzymuje zwycięska drużyna. 
  

Postanowienia 
końcowe: 

 

O zakwalifikowaniu zawodników i drużyn decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zawody będą obsługiwane w systemie megatiming. 

Zawody będą transmitowane „na żywo”. 

Dostęp do transmisji na stronach internetowych: 
− PIIB, 
− MOIIB i Okręgowych IIB, 
− SNT i tjo FSNT NOT, 
− Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(http://www.zawodyzaufaniapublicznego.pl/). 

Ze względu na rekreacyjny charakter zawodów każda pełnoletnia osoba 
zgłaszając swój udział w zawodach sama oświadcza, że nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do startu w zawodach pływackich i bierze udział na swoją 
odpowiedzialność. Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za ryzyko 
uczestnictwa w zawodach. Zgłaszając swój udział w zawodach zawodnicy 
akceptują zwolnienie organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki, 
które mogą być przyczyną śmierci, obrażeń lub utraty mienia (wg przepisów 
FINA MASTERS 2017-2021, MGR 5). 

Gościom oraz kibicom zawodniczek i zawodników będą udostępnione trybuny.  
Ilość miejsc ograniczona.  

Regulamin zawodów pływackich będzie dostępny na stronie internetowej 
www.maz.piib.org.pl. 

W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem - decyduje Sędzia Główny. 

UWAGA! Udział w imprezie czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na 
określonych polach eksploatacji (np. internet, portale społecznościowe) i w określonych celach. 

A w szczególności, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., udział czy przebywanie na terenie obiektu w czasie zawodów jest traktowany 
jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon, 
e-maili, nr członkowski MOIIB (w przypadku członka MOIIB), dla pozostałych osób fakt przynależności 
do określonego stowarzyszenia, samorządu, uczelni lub reprezentowania innej Instytucji, w celu udziału 
w zawodach organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (MOIIB)  oraz 
wizerunku w celu budowania pozytywnego wizerunku MOIIB w przestrzeni publicznej i w mediach, 
a także wyrażenie również zgody na publikację wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmie, streamingu 
w celu publikacji w przestrzeni publicznej. 

 

WAŻNE! Każdy uczestnik do zgłoszenia udziału w zawodach w charakterze zawodnika 
lub gościa jest zobowiązany załączyć OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XI 
Międzynarodowych Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady 
MOIIB,  w związku ze stanem epidemii COVID-19. 
 

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
Biuro Terenowe w Ostrołęce 

07-410 OSTROŁĘKA, ul. Mazowiecka 6, 
mobile +48 693 933 033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl  

  

mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl
http://www.maz.piib.org.pl/
mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl


 
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Biuro Terenowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6, mobile 

+48 693 933 033, e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl 

4 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
w XI MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH PŁYWACKICH „MASTERS” 

o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB 
 

Imię i nazwisko Rok urodzenia 

Nr członkowski OIIB / pracownik* / gość* 
* niepotrzebne skreślić 

  

Adres e-mail:                                                                          telefon: 

Oświadczam, że: zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zawodów pływackich i zobowiązuję się do jego przestrzegania (Regulamin zawodów 
znajduje się na www.maz.piib.org.pl); startuję w zawodach na własną odpowiedzialność,  stan mojego zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń, 
a moje umiejętności pływackie są wystarczające do bezpiecznego udziału w zawodach pływackich. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, 
nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-maili,  nr członkowski MOIIB w przypadku członka MOIIB, dla pozostałych osób fakt przynależności do 
określonego stowarzyszenia, samorządu, uczelni lub reprezentowania innej Instytucji, w celu udziału w zawodach  organizowanych przez 
Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (MOIIB) oraz  wizerunku  w celu budowania pozytywnego wizerunku MOIIB w 
przestrzeni publicznej i w mediach. Wyrażam również zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmie, streamingu z 
zawodów w celu publikacji. 

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, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB), 
2. kontakt w sprawie danych osobowych: dane_osobowe@maz.piib.org.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zawodów oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku MOIIB w przestrzeni publicznej i w mediach, 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, w przypadku członków MOIIB informacja o odbytym szkoleniu przechowywana jest bezterminowo w celu 

udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka, dane wizerunkowe przechowywane są do czasu wycofania zgody, 
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma obsługująca zawody w zakresie imienia, nazwiska oraz wieku (kategoria wiekowa zawodnika)  i ubezpieczyciel w zakresie 

imienia, nazwiska i  roku urodzenia, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu potwierdzenia udziału w zawodach, a w zakresie wizerunkowym jest dobrowolne poprzez udział w zawodach. 

KONKURENCJE: 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI SZTAFETY 

1. 25 m stylem dowolnym kobiet 

3. 25 m stylem klasycznym kobiet 

5. 50 m stylem dowolnym kobiet 

7. 50 m stylem klasycznym kobiet 

2. 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

4. 25 m stylem klasycznym mężczyzn 

6. 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

8. 50 m stylem klasycznym mężczyzn 

9.  4 x 25 m stylem dowolnym  kobiet 

10.  4 x 25 m stylem dowolnym mężczyzn 

11.  4 x 25 m stylem dowolnym mix           
(2 kobiety i 2 mężczyzn) 

Zaznacz „X” konkurencje (max. 2 indywidualne + max. 2 sztafety), w których będziesz startować: 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI SZTAFETY 

1 3 5 7 2 4 6 8 9 10 11 

 Zawody zostaną rozegrane w dniu 17 października 2020 r. w krytej pływalni MOSiR w Ostrowi 
Mazowieckiej. Prosimy o rejestrację za pomocą tego druku w terminie do 21 września 2020 r. 

 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia (konieczne do utworzenia list startowych oraz ubezpieczenia 
zawodników), nr członkowski w MOIIB lub innej OIIB, adres e-mail i nr telefonu. W ciągu 2. dni od zakończenia rejestracji 
potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie przyjęcie zgłoszenia. 

 Regulamin zawodów znajduje się na www.maz.piib.org.pl. Ewentualne pytania oraz zgłoszenia 
prosimy kierować do Biura Terenowego MOIIB w Ostrołęce (adres e-mail: btostroleka@maz.piib.org.pl, 
tel. 693-933-033). 

 

Miejscowość i data  Czytelny podpis Zawodniczki / Zawodnika 
 
  

mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar 

Przewodniczącego Rady MOIIB,  w związku ze stanem epidemii COVID-19 
Ostrów Maz. 16-17.10.2020 r. 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów 
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA pobiera od Państwa dane kontaktowe 
w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia 
SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 
 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie 
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa  
SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 
 

Ja, niżej podpisana/y  

nr tel.: 
 

pomiar temperatury: 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi podczas XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar 
Przewodniczącego Rady MOIIB organizowanych w Ostrowi Maz. w dniach 16-17.10.2020 przez Mazowiecką 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Ponadto oświadczam, że: 

1. według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/zdrowy i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, 

2. nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym oraz nie miałam/miałem 
świadomego kontaktu z osobą zakażoną, 

3. oświadczam, że nie będę wnosiła/wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w razie zakażenia wirusem COVID-19 podczas XI Międzynarodowych 
Zawodów Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB, 

4. w przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym 
przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wystąpią u mnie objawy zakażenia 
COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby 
sanitarne, a także MOIIB na adres mailowy: biuro@maz.piib.org.pl  lub telefonicznie (22) 868-35-35 
wew. 132 oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

5. biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy. 

 
 

czytelny podpis 

- verte - 
  

mailto:btostroleka@maz.piib.org.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa (dalej MOIIB) z siedzibą w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 36 B, kod pocztowy 02-134, adres 
e-mail: biuro@maz.piib.org.pl , tel. (22) 868-35-35. 

2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 
danych w następujący sposób: 

- przesyłając e-mail na adres dane_osobowe@maz.piib.org.pl  

- listownie na adres MOIIB. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania: 

CEL PRZETWARZANIA: 

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2. 

PODSTAWY PRAWNE: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze: 

− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS- CoV-2 w Polsce. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10. dni od zakończenia wydarzenia. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MOIIB, każdej osobie przysługują następujące 
prawa: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania ich sprostowania, 

c) prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 
ust. 3 RODO), 

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do MOIIB z odpowiednim wnioskiem. 
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail MOIIB, listownie na adres MOIIB lub bezpośrednio na 
adres e-mail inspektora ochrony danych. 

MOIIB zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na MOIIB nie 
będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający MOIIB z obowiązku 
realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną 
informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa. 

8. Każdej osobie, która uzna, że MOIIB przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na 
miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału 
w wydarzeniu. 
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