
 

 

 

 

 
MISTRZOSTWA POLSKI 
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W PŁYWANIU W PŁETWACH 

 
II Runda Klubowego Pucharu Polski 

 

 
7-8.11.2020 – Gliwice 

 
 



 

Termin i miejsce rozgrywania zawodów : 

Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów w pływaniu w płetwach rozegrane zostaną w 

dniach 7-8.11.2020 roku na 50 metrowej pływalni OLIMPIJCZK w Gliwicach przy 

elektronicznym pomiarze czasu. 

 

 Wytyczne dotyczące COVID-19: 

• Podczas zawodów bezwzględnie obowiązuje przestrzeganie „PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW 

W PŁYWANIU W PŁETWACH” (stan na dzień 07 września 2020 roku). 

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą i przestrzegania 

jej zapisów. 

• Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku 

dotyczącymi pandemii wirusa COVID-19 organizator ogranicza liczbę zawodników 

w każdym bloku do 250 osób  (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń). 

• Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności (na terenie obiektu mogą 

przebywać tylko zawodnicy, opiekunowie, trenerzy oraz obsługa obiektu i 

zawodów). Na trybunie nie może przebywać jednorazowo więcej osób niż 364 

osoby. 

• Za dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 

odpowiedzialni są kierownicy ekip/trenerzy. 

• Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są stosować się do uwag i zarządzeń po-

rządkowych organizatora oraz zarządcy obiektu. 

• Kierownicy ekip są zobowiązani dostarczyć do biura zawodów oświadczeń COVID 

(zał. 1 i 2 „Procedury Bezpieczeństwa”). Zawodnicy i kluby, które nie dostarczą 

oświadczeń nie będą dopuszczone do startu. 

 

Warunki uczestnictwa w zawodach: 

• W zawodach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby. 

• Każdy zawodnik zobowiązany posiadać ważną licencję PZPn na rok 2020. 

• Każdy zawodnik zobowiązany jest przedłożyć organizatorowi (najpóźniej przed 

rozpoczęciem zawodów): 

a) aktualnych badań lekarskich (najlepiej w formie kserokopii). 

b) oświadczenia RODO (w przypadku osób nieletnich podpisanego przez 

opiekunów prawnych) 

• Kierownicy ekip są zobowiązani dostarczyć do biura zawodów podpisanych 

oświadczeń COVID (zał. 1 i 2 „Procedury Bezpieczeństwa”). 

 

 

 

 



Obowiązujące zasady: 

• Zawodnik może startować maksymalnie w dwóch indywidualnych konkurencjach  

i jednej sztafecie w bloku /maksymalnie 6 konkurencji indywidualnych  i 3 sztafety/ 

• Do punktacji indywidualnej w KPP liczą się trzy najlepsze wyniki, a do punktacji 

klubowej wyniki trzech najlepszych sztafet. 

• Klub może zgłosić dowolną ilość zawodników w konkurencji. 

• Zawodnicy dostają medale w swoich kategoriach wiekowych  E, D, C, B, A. 

• W przypadku kategorii wiekowych A, B, C listy startowe ustalane będą  według 

zgłoszonych czasów /ostatnia seria z  najlepszymi czasami - bez podziału na 

kategorie wiekowe/. 

• W przypadku kategorii wiekowych D, E listy startowe ustalane będą  według 

zgłoszonych czasów /ostatnia seria z najlepszymi czasami - z podziałem na 

kategorie wiekowe/. 

• Jeżeli na danym dystansie zgłosi się zbyt mało osób, serie męskie mogą być  

łączone z damskimi według zgłoszonych czasów.  

• Zawodnicy zgłoszeni z czasami lepszymi niż wynika to z komunikatów  

zawodów oraz bez wpisanego czasu /NT/ będą rozstawieni w seriach pierwszych. 

• Obowiązują następujące limity czasowe: 

 - 1500 m po powierzchni / pp / - 17:00.00 M/K  

 - 800 m po powierzchni / pp / - 10:00.00 M/K 

 - 400 m bi-fins / bf / - 5:30.00 M/K 

            - 400 m bi-fins / bf / - 6:45.00 kat.E  M/K 

Po przekroczeniu limitu czasowego, zawodnik zostanie zatrzymany. 

 

 

 

W mistrzostwach rozegrane zostaną następujące konkurencje indywidualne 

kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: 

 

A - rocznik 2002 i starsi 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m bi-fins / bf / 

  50 m, 100 m, 400 m pod wodą / pw / 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m po powierzchni / pp /  

 

B - roczniki 2003 - 2004 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m bi-fins / bf / 

  50 m, 100 m, 400 m pod wodą / pw / 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m po powierzchni / pp /  

 

C - roczniki 2005 - 2006 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m bi-fins / bf / 

  50 m, 100 m, 400 m pod wodą / pw / 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m po powierzchni / pp /   

 

 



D - roczniki 2007 - 2008 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m bi-fins / bf / 

  100 m pod wodą / pw / 

  50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m po powierzchni / pp /  

 

E - roczniki 2009  i młodsi 

 50 m, 100 m, 200 m, 400 m bi-fins / bf / 

 50 m, 100 m, 200 m, 400 m po powierzchni / pp /  

 

oraz w konkurencjach zespołowych - sztafety :  

• sztafeta JUNIOR, dwóch zawodników z grupy D i dwóch z E 

• sztafeta OPEN 

- 4 x 100 m bf mikst (2 ch + 2 dz)  

- 4 x 100 m pp mikst (2 ch + 2 dz )  

- 4 x 50 m mikst +  mixed (2 dz + 2 chł  + 2 pp + 2 bf)  

 

/Klub może wystawić dowolną ilość sztafet. Do punktacji  KPP liczą się punkty  

z trzech najlepszych sztafet/ 

 

 

Zgłoszenia :  

• Zgłoszenie imienne zawodników należy przesłać w formie elektronicznej do 

dnia 25 października (niedziela) na adres email:  elachodyna@poczta.fm 

• Plik zaproszenie.lxf  należy pobrać ze strony:  www.megatiming.pl 

• Zgłoszenie należy przesłać w formacie plik.lxf wygenerowanym w programie 

SPLASH ENTRY EDITOR  

• Zgłoszenie musi zawierać:  

- pełną nazwę klubu,  

- imię nazwisko zawodnika,  

- pełną datę urodzenia,  

- wykaz konkurencji do której zawodnik został zgłoszony wraz  z najlepszym 

czasem z ostatniego roku. 

 

 

Klasyfikacja: 

 W Mistrzostwach prowadzona będzie klasyfikacja:  

• Indywidualna Mistrzostw Polski : oddzielna za każdy dystans, w kategorii 

wiekowej E, D, C, B, A  

• Drużynowa Mistrzostw Polski za poszczególne sztafety w kat. junior i open 

• Klubowego Pucharu Polski - punkty indywidualne i za sztafety zdobyte przez 

kluby podczas Mistrzostw Polski zostaną zliczone według Tabeli 1000 

punktów, zgodnie z regulaminem głównym Klubowego Pucharu Polski 2020 i 

jako II Runda KPP 2020 doliczone do klasyfikacji generalnej KPP 2020. 

 

 

mailto:elachodyna@poczta.fm
http://www.megatiming.pl/


Koszty uczestnictwa:  

Opłata startowa płatna na konto PZPn do dnia  4 listopada 2020 r. w wysokości:  

• Startowe 100 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. 

• Klubowe opłaty startowe zgodnie z regulaminem głównym KPP 2020  

   /wysokość klubowej opłaty startowej zależna od ilości startujących zawodników/.  

 

Koszty uczestnictwa w Mistrzostwach należy wpłacić na konto:  

 

Polski Związek Płetwonurkowania 

Santander Bank 

21 1090 1102 0000 0001 0316 8343 

 

 

Protesty:  

Kierownicy ekip mają prawo w ciągu 20 minut od zakończenia konkurencji złożyć na 

piśmie protest na ręce kierownika zawodów. Obowiązuje wadium w wysokości 200 zł.  

 

Postanowienia końcowe:  

• Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

• Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. 

• Organizator nie ponosi winy za wypadki i szkody spowodowane przez 

uczestników zawodów 



Program Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów 

w pływaniu w płetwach 

7-8.11.2020 r. - Gliwice 

 
7.11.2020 r. / sobota / - I BLOK STARTOWY /poranny/  

 

godz.   8:30 - odprawa kierowników ekip - biuro zawodów - pływalnia (jeśli będą 

sprawy, których nie uda się ustalić drogą elektroniczną) 

godz.   9:00 – 10:00 - rozgrzewka  

 

godz. 10:10  

- start do konkurencji 400 m pw  

- mężczyźni  

- kobiety 

- start do konkurencji 50 m bf 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 800 m pp 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 100 m pp 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji sztafetowej 4 x 100 m bf mikst  

- junior 

- open 

 

godz. 14:00 – 16:00 - przerwa  

 

 

7.11.2020 r. / sobota / - II BLOK STARTOWY /popołudniowy/  

 

godz. 16:00 – 17:00 - rozgrzewka  

godz. 17:10 - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski  

godz. 17:15 

- start do konkurencji 100 m pw 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 200 m bf 

- mężczyźni  

- kobiety  



- start do konkurencji 50 m pp 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 400 m pp 

- mężczyźni 

- kobiety 

- start do konkurencji sztafetowej 4x 50 m mikst mixed bf/pp 

- junior  

- open 

 

8.11.2020 r. / niedziela / - III BLOK STARTOWY /poranny/  

 

godz. 08:30 – 09:30 – rozgrzewka 

godz. 09:45 

- start do konkurencji 50 m w płetwach dla osób niepełnosprawnych 

- start do konkurencji 50 m pw 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 400 m bf 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 200 m pp 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji 100 m bf 

- mężczyźni 

- kobiety 

- start do konkurencji 1500 m pp 

- mężczyźni  

- kobiety  

- start do konkurencji sztafetowej 4 x 100 m pp mikst 

- junior 

- open 

godz. 15:00 - uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski 

 

Życzymy udanych zawodów i jak najlepszych wyników. 



PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS 

ZAWODÓW W PŁYWANIU W PŁETWACH 

Stan na dzień 07 września 2020 roku  
 

Zalecenia oraz zasady sanitarno- epidemiologiczne dotyczące organizacji zawodów 

w pływaniu w płetwach w czasie pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 na 

pływalniach zostały opracowane w oparciu o:  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku Dziennik Ustaw 

Rzeczpospolitej Polskiej poz.  1356  w  sprawie  ustanowienia  określonych  

ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

• Wyjaśnienia i zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 

Państwowego Zakładu Higieny w sprawie korzystania z basenów kąpielowych i 

pływackich  

• Procedury bezpieczeństwa covid-19 opracowanej przez Polski Związek 

Pływacki 
  
 

ZALECENIA OGÓLNE  
1. Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku 

zgłoszenia zawodnika przez macierzysty klub. 
 
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach klubu/zawodnika jest 

przedłożenie organizatorowi podpisanej Deklaracji o zapoznaniu się z 
Procedurami bezpieczeństwa Covid-19 (zał. nr 1), oraz Oświadczenia 
zawodników pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych zawodników 
niepełnoletnich (zał. nr 2.).  
Niedostarczenie ww. dokumentów jest równoznaczne z niedopuszczeniem 

klubu/zawodnika do udziału w zawodach. 
 
3. Pomiar temperatury uczestników zawodów odbywać się będzie w przypadku 

zgłoszenia służbie medycznej organizatora złego samopoczucia lub 
występowania innych objawów infekcji.  
W przypadku, gdy przekroczony zostanie próg 38 stopni Celsjusza pomiar 

zostanie powtórzony dwukrotnie. W sytuacji potwierdzenia przekroczenia ww. 

progu zawodnik zostanie umieszczony w odizolowanym pomieszczeniu i 

wyposażony w maseczkę, a odpowiednie służby sanitarne zostaną 

poinformowane (postępowanie zgodnie z ich zaleceniami). W przypadku 

zawodników niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie 

poinformowany o sytuacji, a w izolatorium zawodnik taki będzie przebywał pod 

opieką osoby upoważnionej przez osobę sprawującą opiekę nad zawodnikiem 

(dotyczy osób niepełnoletnich).  
4. Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie 

obiektu uzależnione będzie od indywidualnych decyzji organizatora zawodów i 

administratora obiektu, którzy mogą zakazać ich obecności na obiekcie. 
 

ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE  
1. Łączna liczba uczestników bez obsługi technicznej, sędziowskiej i trenerów nie 

przekroczy jednocześnie 250 osób (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 7 sierpnia 2020 roku) w wyodrębnionym wyłącznie dla zawodników i 

trenerów sektorze trybun i niecki pływalni. 

2. Publiczności mogą być udostępnione miejsca na widowni zgodnie z zapisami w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku.  
3. Organizator zapewni wydzieloną przestrzeń dla każdej ekipy (np. na trybunach 

lub niecce pływalni).  
4. Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem 

dystansu społecznego od członków innych zespołów ( 1 rząd lub 1 szereg 

krzesełek lub odległość 1,5m). 



5. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej 

odległości między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, 

sekretariat zawodów, etc.) - należy unikać bezpośredniego kontaktu, w 

szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a 

także w czasie ceremonii medalowej.  
6. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. 

Nie dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili przebywają w sektorze 

wyznaczonym dla ich klubów, uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w 

trakcie rozgrzewki oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w 

czasie trwania konkurencji. 

7. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 

korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu.  
8. Bezwzględnie zabrania się używania windy na danym obiekcie przez wszystkich 

uczestników zawodów (zawodników, sędziów, trenerów, osób z obsługi 

technicznej etc.) oraz publiczność.  
9. Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i 

natryski będą dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

procedurami określonymi przez Zarządcę pływalni.  
10. W czasie zawodów stoliki sekretariatu zawodów, miejsca sędziowskie oraz inne 

stanowiska zostaną zorganizowane w sposób zapewniający zachowanie 

obowiązującego dystansu społecznego.  
11. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i 

wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać 

osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej 

strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa). 

Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych 

strefach.  
12. Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a 

ich uczestnicy powinni zachowywać dystans społeczny lub stosować maseczki 

albo tzw. przyłbice.  
Organizator zawodów może zrezygnować z organizacji konferencji technicznej z 

bezpośrednim udziałem przedstawicieli klubów. W takim przypadku wszystkie 

informacje przekazane zostaną komunikatem na stronie www. zawodów, drogą 

mailową, oficjalnym komunikatorem (np. WhatsApp, Messenger, itp.) oraz 

podane przez spikera.  
13. Rozgrzewka będzie odbywała się w grupach wg szczegółowego, 

opracowanego na każde zawody oddzielnie Programu, uwzględniającego 

przewidziane do przeprowadzenia konkurencje oraz funkcjonalność obiektu. 
 

DODATKOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNE 
 

Celem ograniczenia bezpośredniej komunikacji zaleca się, aby:  
• We wszystkich pomieszczeniach związanych z organizacją zawodów 

obowiązuje 1,5 m odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami;  
• Osoby biorące udział w organizacji zawodów powinny bezwzględnie używać 

zapewnionych przez organizatora lub własnych maseczek lub tzw. przyłbic;  
• Organizator obowiązkowo udostępni dedykowany do imprezy adres e-

mailowy, zaznaczając w regulaminie zawodów, że jest to podstawowy kanał 

komunikacji w trakcie trwania zawodów, służący do np. do zgłaszania w 

regulaminowym czasie składów sztafet;  
• Organizator założy i udostępni grupę na komunikatorze typu WhatsApp, która 

będzie obejmować kierowników ekip, sekretariat zawodów, delegatów i inne 

osoby, realizujące zawody w celu bieżącej komunikacji (np. wykreśleń z 

konkurencji, etc.);  
• Zaleca się aby Komisja sędziowska komunikowała się z wykorzystaniem 

połączenia radiowego (krótkofalówki). 
 



Zał. 1.  

DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELA KLUBU o zapoznaniu się z 

„Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19". 
 
 
 

 

Ja niżej podpisany/na 

 
 

…………................................................................................................... 
(nazwisko i imię) 

 

 

nazwa klubu:  

 

…………................................................................................................... 

 
 

oświadczam, że: 
 

Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam zawodnika lub 

jego rodziców / opiekunów prawnych z treścią „Procedury 

bezpieczeństwa w związku z Covid-19" obowiązującą podczas 

rozgrywania Mistrzostw Polski w Pływaniu w Płetwach w dniach 7-8 

listopada 2020 w Gliwicach na obiekcie pływalni „Olimpijczyk” 
.
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………… 
 

(miejscowość, data) 
 

(czytelny  podpis ) 



Zał. 2. 
 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA 

NIEPEŁNOLETNEGO W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAWODACH 

PŁYWANIA W PŁETWACH PODCZAS EPIDEMII COVID-19  
 

 

Ja niżej podpisana/y zawodnik / rodzic / opiekun prawny dziecka: 
 

 

....................................................… 
imię i nazwisko zawodnika 

 

 

 

 

 

………………..…………….………………………………………..  
 

 
imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych  

(dotyczy zawodników niepełnoletnich) 

 

 

Nazwa klubu: ……………………………………………………………………………… 

 

oświadczam/oświadczamy, że: 
 

• Zapoznałem/łam się, a także zapoznałem/łam dziecko (jeśli dotyczy) z treścią „Procedury bezpieczeństwa w 

związku z Covid-19", zwanej dalej Procedurą, obowiązującej podczas rozgrywania Mistrzostw Polski w Pływaniu 

w Płetwach w dniach 7-8 listopada 2020 w Gliwicach na obiekcie pływalni „Olimpijczyk”. 

• Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wskazanych mi w Procedurze zasad związanych z reżimem 

sanitarnym, przede wszystkim, że udział w zawodach mogą wziąć tylko i wyłącznie zdrowe osoby bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.  
• Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mnie / u mojego dziecka, 

zawodnik  nie zostanie dopuszczony do zawodów, a o jego stanie zdrowia powiadomione zostaną odpowiednie 
służby sanitarne.  

• Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatora zawodów o wszelkich zmianach w 
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu w trakcie trwania zawodów.  

• Oświadczam, że:  
1. Nikt z najbliższej rodziny mojej/dziecka/podopiecznego, według mojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni, nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, czy otoczenia, nie przebywa na kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg 
oddechowych.  

2. Ponadto, stan zdrowia mój/dziecka jest dobry – brak oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, 
katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe.  

3. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział 
dziecka w zawodach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce i na świecie (pandemia).  

4. Zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia wirusem COVID-19, mimo 
wprowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych. 

5. Zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u zawodników, opiekunów, 
trenerów lub personelu obiektu, zawody zostaną zawieszone, a  wszyscy przebywający w danej chwili na 
terenie obiektu oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostaną skierowani na kwarantannę 

6. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się/mojego dziecka na terenie obiektu lub wystąpienia objawów na 
terenie obiektu skutkującymi sytuacjami opisanymi w dokumencie powyżej, nie będę wnosił/a skarg, 
zażaleń, pretensji do Organizatora zawodów, obiektu oraz organu nadzorującego obiekt, będąc całkowicie 
świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.    

 

 

data i podpis zawodnika 

pełnoletniego  
 
 
 
 

 

data i podpis rodzica /  
opiekuna prawnego  

 
 
 
 

 

data i podpis rodzica /  
opiekuna prawnego

 



 

INFORMACJA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Sportowy „Polski Związek Płetwonurkowania” 
z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 2, Kościerzyna (83-400), KRS: 0000133719, NIP: 5862019359, REGON: 
010718871, Tel: (+48) 607 613 436, adres e-mail: biuro@pzp-n.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: biuro@pzp-n.pl 
lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” 

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 
a) zawodników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO – w celu wydania licencji, organizacji 

zawodów/imprez sportowych, prowadzenia klasyfikacji na podstawie wyników poszczególnych 
zawodów/imprez sportowych, potwierdzenia przynależności klubowej, przyznawania tytułów 
mistrzowskich (gdy ma zastosowanie), powołania do kadry narodowej (gdy ma zastosowanie), a także w 
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez działania promujące sport i 
kulturę fizyczną oraz działalność własną Polskiego Związku Płetwonurkowania; 

b) kursantów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w celu organizacji i 
przeprowadzenia właściwego szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania właściwego 
certyfikatu/ nadania właściwego stopnia wyszkolenia federacji CMAS, a także w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora polegających na zabezpieczeniu i obronie roszczeń, realizacji 
działań promujących kulturę fizyczną oraz działalność własną Polskiego Związku Płetwonurkowania, jak 
również w celach statystycznych i archiwizacyjnych; 

c) osób współpracujących z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b, c RODO – w celu realizacji zawartych umów cywilnoprawnych oraz obowiązków wynikających 
z obowiązujących przepisów (m. in. podatkowych); 

d) kontrahentów będących osobami fizycznymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO – w celu realizacji 
wiążących Administratora umów oraz na potrzeby zabezpieczenia i obrony roszczeń Administratora. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów 
przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się 
do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w p. 3, a następnie przechowywane przez 
okres i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń umownych Administratora oraz celów 
statystycznych i archiwizacyjnych (do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących 
stosowaniu RODO. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich (poza Unię Europejską lub 
Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, w związku ze zgłoszeniem do udziału w 
imprezie międzynarodowej. 

10. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla 
realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. 
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OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
……………………………………………….………………………………………………………….                         …………………………….. 
                          (imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                    (rok urodzenia) 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
       (imię i nazwisko opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)                                                                                           

 

 Polski Związek Płetwonurkowania 
 z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 2, Kościerzyna (83-400) 

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

Zapoznałem/am się z treścią Klauzuli  Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w 

Polskim Związku Płetwonurkowania w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez Polski 

Związek Płetwonurkowania w celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, 

sprawozdawczych oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazanie tych 

danych do Ministerstwa Sportu, w tym na wprowadzanie danych do systemów 

teleinformatycznych, pozyskiwanych na potrzeby oraz rozliczenia zadań dofinansowanych 

ze środków publicznych.  

*(Właściciel danych ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się 

skontaktować pod adresem email: biuro@pzp-n.pl lub na adres siedziby Związku z 

dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

…………………………………………………………… 
 (Miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 

………………………………………….…………….………………... 
                                                     (Podpis osoby składającej oświadczenie ) 
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