
 

 

REGULAMIN  

TRENINGÓW Open Water przygotowujących do TRIATHLON GDAŃSK 2018 

 

I. ORGANIZATORZY i PARTNERZY 

Organizatorem Treningów Open Water TRIATHLON GDAŃSK  jest GDAŃSKIE RATOWNICTWO WODNE 

z siedzibą na ul. Traugutta 14 w Gdańsku. 

Partnerzy: 

 Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, 

 TSUNAMI Przemysław Kwapisz, ul. 23 Marca 91c/41, 81-820 Sopot, e-mail:info@tsunami-

tri.pl, p.kwapisz@tsunami-tri.pl, tel. +48 881 249 881, www.tsunami-tri.pl 

 3 Athlete Triathlon Shop, Brętowo PKM, ul. Rakoczego 7, 80-288 Gdańsk, e-mail: 

sklep@3athlete.pl, tel. +48 793 070 340, www.3athlete.pl 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W treningu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu wydarzenia będą miały ukończone 16 

lat oraz przedstawią Oświadczenie (w załączeniu) o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w 

wydarzeniu. Uczestnik akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza, że jest zdrowy i bierze w nim 

udział na własną odpowiedzialność. 

III. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na elektronicznezapisy.pl Limit 

uczestników wynosi 50 osób na każdym treningu. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. Opłata 

startowa za udział w treningu wynosi 20 zł. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się 

informacji o rejestracji w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika Gdańskie Ratownictwo Wodne.  

Zawodnicy zgłaszający się na trening muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 

osobowych oraz wieku. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, opłata startowa nie podlega 

zwrotowi. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik treningu otrzymuje możliwość wypożyczenia 

pianki triathlonowej w atrakcyjnej cenie, z 70% rabatem u partnera wydarzenia (Tsunami 

Przemysław Kwapisz* oraz 3Athlete**) po wcześniejszej rezerwacji towaru.  

*obecny tylko na wtorkowych treningach 

**obecni na każdym treningu 

Dodatkowo, będzie można skorzystać z odpłatnej usługi animatorki dla dzieci uczestników treningu. 

Koszt usługi 10 zł za jedno dziecko, płatne na miejscu przed treningiem. 

IV. TERMINY I MIEJSCE TRENINGÓW 

12 czerwiec 2018   14 czerwiec 2018 

19 czerwiec 2018   21 czerwiec 2018 



 

 

26 czerwiec 2018   28 czerwiec 2018 

03 lipiec 2018   05 lipiec 2018 

Miejsce: Molo Gdańsk Brzeźno 

Harmonogram treningów: 

18:30 zbiórka i formalności, 

19:00 trening- rozgrzewka na lądzie i w wodzie, ćwiczenia w grupach, 

20:00 koniec treningu, 

20:00-20:30 porady indywidualne, zwrot pianek, odbiór dzieci 

Prowadzący: Piotr Biankowski, Paweł Juśkiw, Damian Tomaszewicz 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 

Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników 

Treningów jest GDAŃSKIE RATOWNICTWO WODNE ul. Traugutta 14, 80-221 Gdańsk. Dane osobowe 

uczestników Treningów przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia treningu i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody 

na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Treningach. Informujemy, że wyrażona zgoda może 

zostać w każdym czasie odwołana.  Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w 

Treningach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.  

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 

zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z 

ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. 

Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkich uczestników treningu obowiązuje niniejszy regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo 

do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz 

na inne potrzeby komercyjne. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników Treningów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 

nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i 

na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością 



 

 

prowadzoną przez Organizatora. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie treningu w 

wodzie.  Organizator nie zapewnia depozytu.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania treningu bez podawania przyczyn lub zmiany jego 

terminu lub miejsca ze względu na warunki atmosferyczne/temperaturę pogody. W sprawach 

nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 


