
Regulamin Konkursu „Płyń na byle czym”  

organizowanego w ramach cyklu letnich wydarzeń kulturalnych  

To masz w Tomaszowie 

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

konkursu zwanego dalej „Konkursem”, na realizację zadania pt. „Płyń na byle 

czym”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

 

II. Cele konkursu:  

1. Promocja aktywnego wypoczynku. 

2. Popularyzacja zasobów turystycznych rzeki Pilicy poprzez zorganizowanie 

wydarzenia na zrewitalizowanej przestrzeni rekreacyjnej Przystani nad Pilicą 

w Tomaszowie Mazowieckim. 

3. Rozbudzanie inicjatyw i kreatywności uczestników konkursu poprzez 

prezentację „zbudowanych” przez nich konstrukcji pływających. 

4. Popularyzowanie inicjatyw promujących ożywienie turystyczne. 

5. Wspólna zabawa mieszkańców, uczestników Konkursu oraz turystów. 

  

III. Miejsce i warunki organizacji Konkursu: 

1. Konkurs „Płyn na byle czym” zostanie zorganizowany 3 września 2022 r., 

podczas wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego To masz w Tomaszowie. 

Odbędzie się na Przystani nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. PCK 

2/4. Początek wydarzenia o godz. 16. 

2. Konkurs „Płyń na byle czym” przeprowadzony będzie na wyznaczonym przez 

Organizatora odcinku rzeki Pilicy. Zgłoszone do Konkursu konstrukcje 

pływające będą prezentowane na nabrzeżu rzeki w okolicy boiska do gier 

plażowych, a następnie zwodowane w kolejności wyznaczonej przez 

Organizatora. Start konkursowego spływu nastąpi na wysokości trapu 

kajakowego w pobliżu boiska do gier plażowych. Następnie jednostki 

pływające pokonają ok. 100-metrowy odcinek Pilicy, płynąc zgodnie z nurtem 

rzeki.  

3. Zgłoszone do Konkursu załogi bezwzględnie zobowiązane są, po pokonaniu 

trasy spływu, do usunięcia z wody swoich konstrukcji pływających i wszelkich 

pozostałości po nich.  

4. Organizator dopuszcza odwołanie rywalizacji konkursowej na skutek złych 

warunków atmosferycznych i zbyt wysokiego stanu wody.  

 

 

 



IV. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa  

1. Konkurs jest adresowany do każdego, kto zbuduje oryginalną konstrukcję 

pływającą „z byle czego” i pokona wyznaczony przez Organizatora odcinek 

trasy (ok. 100 m). 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie konstrukcje mogące samodzielnie 

utrzymać się na wodzie. Konstrukcje będą dopuszczane do Konkursu przez 

Organizatora. 

2. Maksymalna liczba konstrukcji pływających dopuszczonych do Konkursu 

wynosi 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz załogi składające się 

z rodzin, grup przyjaciół i znajomych. 

4. Każda konstrukcja pływająca musi mieć pełnoletniego kapitana załogi, 

będącego na pojeździe pływającym podczas konkursu. 

5. Kapitan ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków swojej załogi, 

a także nieletnich uczestników. 

6. Osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie. Dopuszczalny jest udział  

w załogach jednostek pływających dzieci poniżej 13. roku życia. 

Odpowiedzialność za nieletnich członków załogi podczas konkursu ponosi 

pełnoletni kapitan załogi oraz/lub rodzice (opiekunowie prawni). 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

oraz musi mieć założoną kamizelkę asekuracyjną (kapok). Kamizelki 

zabezpieczy Organizator. 

8. Przez czas trwania wydarzenia wszystkich uczestników Konkursu obowiązuje 

trzeźwość. 

9. Nad bezpiecznym przebiegiem Konkursu „Płyń na byle czym” czuwać będą 

ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przybycia na miejsce Konkursu 

drogą lądową na godz. 16, do ustawienia konstrukcji pływającej na nabrzeżu 

w miejscu wskazanym przez Organizatora, do stawienia się na odprawie 

technicznej oraz samodzielnego zwodowania konstrukcji pływającej. 

11. Zadaniem uczestników konkursu będzie zaprezentowanie możliwości 

pływackich zbudowanej konstrukcji na odcinku rzeki wskazanym przez 

Organizatora w takim zakresie, by można stwierdzić, że jest ona w stanie 

utrzymać się na wodzie. Konstrukcja może być napędzana siłami natury: 

wiatru, ducha, mięśni a także dopingiem kibiców i entuzjazmem uczestników. 

Dopuszczone są też proste konstrukcje mechaniczne. 

12. Konstrukcje pływające będą oznaczone numerami startowymi i oceniane 

przez Jury. 

13. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy do 26 

sierpnia 2022 do godz. 16. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny 

będzie na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim www.mck-tm.pl.  

http://www.mck-tm.pl/


Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać drogą mailową na adres: 

zgloszenia@mck-tm.pl w tytule należy wpisać Konkurs „Płyń na byle czym”, 

pocztą tradycyjną: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowiecki, pl. 

Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem Konkurs „Płyn na 

byle czym” lub osobiście dostarczyć do siedziby Organizatora (adres jak 

wyżej). 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu i kryteria oceny  

1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Jury powołane przez Organizatora 

a jego oceny będą ostateczne i niepodważalne.  

2. Zadaniem Jury będzie ocena konstrukcji pływającej, wytypowanie zwycięzcy  

i przyznanie nagród. 

3. Ocenie będzie podlegać wygląd konstrukcji, stylistyka stroju załogi, pływalność 

konstrukcji oraz oryginalność podejścia do tematu. 

4. Jury ogłosi wyniki w dniu Konkursu, po zakończeniu rywalizacji. 

5. Wręczenie nagród uczestnikom nastąpi ok. godz. 17.45 na scenie plenerowej 

Przystani nad Pilicą.  

6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla laureatów 

konkursu. Fundatorami nagród będą: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz Castorama, aleja Jana Pawła II 2, 42-200 Częstochowa. 

7. Informacja o laureatach Konkursu zostanie zaprezentowana w materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

 

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w oparciu  

o zgodę 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w Konkursie „Płyń na 

byle czym” jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim  

z siedzibą przy placu Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-

tm.pl.  

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu 

odwołania zgody, należy skontaktować się z Administratorem z 

wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych lub wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl.  

3. Dane osobowe wraz z wizerunkiem osób, których dane dotyczą, będą 

przetwarzane w celach statutowych Miejskiego Centrum Kultury  

w Tomaszowie Mazowieckim w mediach i na stronie internetowej.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i konieczne dla 

realizacji zadań kulturalnych związanych z naszą działalnością. Odmowa 

podania danych uniemożliwi udział w imprezach organizowanych na 

podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

mailto:zgloszenia@mck-tm.pl


6. Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 

zakończenie imprezy oraz jako dane archiwalne w związku z naszą 

działalnością kulturalną.  

8. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa.  

9. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych.  

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

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

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Miejskim Centrum 

Kultury pod adresem e-mail: kontakt@mck-tm.pl lub telefonicznie  

44 712 23 69.  

2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia 

laureatów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem 

możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu.  

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste odebranie nagrody przez 

uczestnika, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.  

6. Organizator zastrzega, że uczestnicy biorący udział w Konkursie nie mogą 

swoim zachowaniem naruszać przepisów (nakazów, zakazów) 

obowiązujących w Polsce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-

19.  

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

  

mailto:kontakt@mck-tm.pl


 


