APSTIPRINU:
S. Pleinica
Sporta skolas „Spars” direktora
2022. gada 9. maijs

Sacensību nosaukums

Sporta skolas „SPARS” Kurzemes reģiona atlases sacensības peldēšanā MT-3
grupu vecuma izglītojamajiem
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Sacensības organizē Ventspils sporta skolas “Spars” peldēšanas nodaļa.
e-mail: spars@ventspils.lv
Adrese: Sporta ielā 7/9, Ventspils, Latvijā
63622732
Sacensības notiks 2022. gada 26. maijā OC „Ventspils” peldbaseinā
(25 m), Lauku ielā 5
Sacensību sākums pl.14:00, iesildīšanās 13:30.
• Veicināt bērnu un jauniešu prasmes, kas atbilst drošas
peldētprasmes definīcijai (200m peldējums, t.s. 50m uz muguras).
• Noskaidrot un apbalvot savā vecuma grupā labākos bērnus un
jauniešus un ar pozitīvu piemēru popularizēt drošas peldēšanas prasmju
apguvi.
• Apkopot informāciju par bērnu un jauniešu peldētprasmi un
veikt regulāru situācijas monitoringu.
Sacensību organizē un vada Ventspils sporta skola “Spars”
Sacensību galvenais tiesnesis: Sergejs Iļjins
Sacensību galvenais sekretārs: Pāvels Vilcāns
2012. – 2013. g. dzimušie
200m peldējums (t.s. 50m uz muguras) meitenēm;
200m peldējums (t.s. 50m uz muguras) zēniem
2010. – 2011. g. dzimušie
200m komplekss meitenēm;
200m komplekss zēniem.
• Kvalifikācijas visi dalībnieki tiek apbalvoti ar sacensību
medaļām;
• Kvalifikācijas sacensību uzvarētāji, ierodoties uz
finālsacensībām š.g. 18.jūnijā Valmierā, balvā saņems LPF sarūpētus tkreklus un peldcepures ar apdruku
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 25. maijam
Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties
tiešsaistes pieteikumu sistēmā internetā:
https://www.swimrankings.net/manager/.
Sporta skolas “SPARS” audzēkņi atbrīvoti no dalības maksas
Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams
sertificēts medicīnas darbinieks.
Personas datu pārzinis ir Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde.

Personu datu apstrādātājs un uzglabātājs ir Sporta skola “Spars”,
Sporta iela 7/9. Ventspils, LV – 3601.
Piesakoties sacensībām, dalībnieka vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt
savu vai sava bērna personas datu apstrādei sacensību organizēšanas
vajadzībām – iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai, veikto
aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo
vērtību izlietojumu uzskaitei, kā arī sacensību popularizēšanai un
atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos.
Personu dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz
tajos noteiktā termiņa notecējumam.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt,
ka sacensību laikā tiks filmēt un/vai fotografēts, kā arī piekrīt šo
materiālu izmantošanai un publicēšanai sacensību organizatoru
vajadzībām, (tai skaitā, bet ne tikai, tiešraide, foto un video materiālu
uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal
izmantošana), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju
publicitātei.
Dalībniekam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no
pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus
vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas
datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai
sacensībās, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas
dalības pārtraukšanu), pārnest savas personas datus, kā arī, gadījumā,
ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde,
vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.
Nolikumu sagatavoja

Pāvels Vilcāns _________________

(paraksts)

Ar nolikuma saturu iepazinos:
Sacensību galvenais tiesnesis Sergejs Iļjins ________________ (paraksts)
Sacensību galvenais sekretārs Pāvels Vilcāns _______________ (paraksts)

