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SNG Nocny Maraton Pływacki – 26. października 2019r. (sobota) 

1. Cele organizacji wydarzenia 

- Promowanie pływania w województwie łódzkim.  

- Zjednoczenie łódzkich pływaków oraz triathlonistów w ramach wspólnej rywalizacji.  

- Próba pobicia rekordu pływalni.  

- Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej. 

2. Organizator 

SNG WILD DUCKS – amatorski klub sportowy  

Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. 

2a. Gospodarz  

Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. 

3. Termin i miejsce przeprowadzenia zawodów 

- SNG Nocny Maraton Pływacki odbędzie się 26. października 2019 r. w Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu.  

- Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie Stacji Nowa Gdynia przy ul. Sosnowej 1 w Zgierzu k. 

Łodzi, obok recepcji Aquaparku. 

- Start I tury – godzina 20:00, start II tury – 22:00 (pierwsze 30 osób zapisanych w systemie 

rezerwacyjnym, których opłaty wpisowego zostaną zaksięgowane - startują w turze numer I. 

Kolejnych 30 zawodników startuje w turze II. 

4. Warunki uczestnictwa  

- zawody odbywają się na 25metrowym basenie sportowym w Stacji Nowa Gdynia, 

- każdy uczestnik ma za zadanie pokonać jak najdłuższy dystans w określonym limicie czasowym 

wynoszącym 2h (120 minut), 

- w zawodach mogą wziąć udział powyżej 16 roku życia, 

– każdy zawodnik jest zobowiązany przed startem zapoznać się z regulaminem zmagań, a także 

zaakceptować jego treść, 

– aby wziąć udział w imprezie należy dokonać opłaty startowej – w zawodach może wziąć udział 

maksymalnie 60 osób (podzielonych na 2 tury 30osobowe), 

– o uczestnictwie w imprezie decydować będzie zaksięgowanie u organizatora opłaty wpisowej oraz 

kolejność zgłoszeń, 

– w przypadku większej liczby chętnych, otworzona zostanie lista rezerwowa. Zawodnicy, którzy się 

na niej znajdą, będą mogli uczestniczyć w imprezie dopiero wtedy, gdy w dniu zawodów jeden z 

uczestników z opłaconym wpisowym nie pojawi się na starcie lub poinformuje wcześniej 

organizatorów o swojej nieobecności, 

- uczestnicy startują w dwóch kategoriach OPEN:  
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 - Mężczyźni OPEN 

 - Kobiety OPEN 

- dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa, 

- Każdy z zawodników bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.  

- Podczas zawodów startuje maksymalnie 5 uczestników na jednym torze - osoby przydzielane są na 

tor na podstawie podania średniego czasu przepłynięcia 500m. 

- Pakiety startowe będzie można odbierać w dniu imprezy w godzinach 18:30 - 21:00 w Biurze 

Zawodów znajdującym się na terenie Stacji Nowa Gdynia. 

5. Opłaty startowe 

Wysokość opłat za udział w SNG Nocnym Maratonie Pływackim to:  

- 49zł przy płatności do 11.10.2019r. 

- 69 zł przy płatności w terminie 12.10.2019r. - 18.10.2019r.  

- 89 zł przy płatności w terminie od 19.10.2019r. do dnia imprezy 

W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: pakiet startowy – medal, wodę + liczne niespodzianki 

od sponsorów. 

- wpłaty za udział w Maratonie należy wpłacać na nr konta: mBank o/Łódź 21 1140 1108 0000 5497 

7900 1012 - z tytułem – Maraton pływacki - <imię i nazwisko zawodnika>  

6. Zwycięzcy i wyniki  

- Zwycięzcami maratony zostaną osoby, które w ciągu 120 minut przepłyną najdłuższy dystans. 

- Klasyfikacja końcowa zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora. 

www.stacjanowadynia.pl i fb.com/stacja.nowa.gdynia 

7. Nagrody  

- Uczestniczy obu płci, którzy uplasowali się na miejscach od I do III, otrzymają statuetki, a także 

nagrody rzeczowe. W ten sam sposób zostanie uhonorowany najmłodszy, najstarszy uczestnik 

zawodów oraz najliczniejsza drużyna zawodów (w zgłoszeniu należy wpisać jednolitą nazwę drużyny, 

najlepiej drukowanymi literami). 

8. Uwagi końcowe  

- Organizator zapewnia zaplecze medyczne podczas całej imprezy.  

- Ewentualne niejasności zaistniałe podczas zawodów będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów  

- Po zakończeniu zmagań, uczestnicy będą mogli skorzystać z pryszniców znajdujący się na terenie 

klubu Stacja Nowa Gdynia. 

– Organizator może zmienić w każdym momencie ostateczny wygląd regulaminu. W jego gestii 

pozostaje leży również ostateczna interpretacja obowiązujących zasad. 

  

http://www.stacjanowadynia.pl/
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Informacje o przetwarzaniu danych  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., z siedzibą 91-421 

Łódź, ul. Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107837 NIP 726 23 15 435 

2.     Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:  

a. Adres: ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz 

b. e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl, 

c. tel.: 42 714 21 21  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji SNG Nocnego Maratonu Pływackiego       na 

podstawie dokumentów wypełnionych podczas rejestracji.  

3. Dane osobowe mogą być udostępnione Mediom promującym wydarzenie w celu prawidłowej 

realizacji usług określonych w regulaminie. Administrator informuje, że dane osobowe są 

zabezpieczone przez Biuro Zawodów i Stację Nowa Gdynia. W celu uzyskania kopii swoich danych 

osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SNG. 

4. Dane będą przechowywane do ogłoszenia ostatecznej klasyfikacji zawodów.  

5. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl.  

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).  

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu na zasadach powyższego regulaminu w celu obopólnej korzyści.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z 

wystąpieniem czynników od niego niezależnych. 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, 

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby 

reklamowe i promocyjne. 

Uczestnik oświadcza, że: 

Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z 

działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na 

używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji. Uczestnik wyraża 
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zgodę na publikację wizerunku przez organizatora  w celu promocji i upowszechniania sportu oraz 

kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach 

internetowych w informatorach branżowych. 


