
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PODKARPACKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ DZIECI 
11, 12 LAT 

III edycja wiosna 2022 
 
 

1. Termin i miejsce zawodów: 
 
15.05.2022 (NIEDZIELA), Pływalnia MOSiR Mielec, ul. Powstańców Warszawy 2 
godz. 9:00 – rozgrzewka, godz. 10:00 – zawody 

 

2. Organizator 
 

Gospodarz: MKS Ikar Mielec 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu Podkarpacki Okręgowy Związek 
Pływacki 

3. Uczestnictwo: 
Zawodnicy klubów zrzeszonych w POZP. 
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie przez zawodnika statusu 

AKTYWNY w SEL 
Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach 

wiekowych: kategoria I - 11 lat i młodsi (rocznik 
20101i młodsi), kategoria II - 12 lat (rocznik 2010) 

 

 Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ważne badania lekarskie 
oraz ubezpieczenie klubowe NNW 

 

4. Program zawodów: III EDYCJA WIOSNA 
 
 

 Dziewczęta  Chłopcy 

1. 50 m st klasycznym 11 lat i młodsi 2. 50 m st klasycznym 11 lat i młodsi 

3. 100 m st motylkowym 12 lat 4. 100 m st motylkowym 12 lat 

5. 200 m st dowolnym 11 lat i młodsi 6. 200 m st dowolnym 11 lat i młodsi 

7. 200 m st klasycznym 12 lat 8. 200 m st klasycznym 12 lat 

9. 50 m st grzbietowym 11 lat i młodsi 10. 50 m st grzbietowym 11 lat i młodsi 

11. 50 m st grzbietowym 12 lat 12. 50 m st grzbietowym 12 lat 

13. 100 m st zmiennym 11 lat i młodsi 14. 100 m st zmiennym 11 lat i młodsi 

15. 400 m st dowolnym 12 lat 16. 400 m st dowolnym 12 lat 

17. 4x50 m st zmiennym dz 11 lat i mł 18. 4x50 m st zmiennym ch 11 lat i mł 

19. 4x50 m st zmiennym dz 12 lat 20. 4x50 m st zmiennym ch 12 lat 



5. Przepisy techniczne: 
 Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 
 Klub może wystawić dowolną ilość zawodników i sztafet. 
 Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator. 
 Zawody rozgrywa się systemem serii na czas, obowiązuje podział na kategorie 

wiekowe. 
 Pomiar czasu - półautomat 

 

6. Punktacja drużynowa: 
Za zajęcie: I miejsca 7 pkt., II m-ca 5 pkt., III m-ca 4 pkt., IV m-ca 3 pkt., V m-ca 
2 pkt, VI m-ca 1 pkt. 
Punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji 
indywidualnej i w każdym roczniku osobno. 
 Punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu, sztafety punktowane są jak konkurencje 
indywidualne. 

 

7. Nagrody: 
 Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w starszym roczniku 
otrzyma dyplom i medal, 
trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w młodszym roczniku w 
każdej 
edycji otrzyma medal, 
sześciu pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w młodszym roczniku 
w każdej edycji otrzyma dyplom. 
Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki za najlepszy wynik 
zawodów wg tabeli punktowej FINA w każdej kategorii wiekowej. 
Trzy najlepsze kluby po III edycji w łącznej punktacji (suma punktów uzyskanych w 
obu rocznikach) otrzymają puchary (zapewnia POZP). 
Najlepsza zawodniczka i zawodnik w każdym roczniku po III edycjach otrzyma 
nagrodę ufundowaną przez POZP (decyduje suma punktów wg tabeli FINA): 

za 100 m stylem zmiennym + drugi styl – I 
kategoria, za 200 m zmiennym + drugi styl – II 
kategoria. 

Zawodnik / zawodniczka musi wystartować co najmniej w dwóch edycjach ligi. 

 

8. Zasady finansowania: 
 Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. 
 Koszty przejazdu pokrywają zainteresowane kluby. 
 Opłata startowa 25 zł od zawodnika. 
 Opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł od klubu. 

 
9. Zgłoszenia do zawodów: 
Zgłoszenia zawodników 11 lat i młodszych za pośrednictwem systemu SEL PZP przez 
osobę uprawnioną – Administratora SEL. Warunkiem przyjęcia przez system SEL 
zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL 

 zgłoszenia zawodników 12 letnich za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną – Administratora SEL. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia 
zawodnika 
jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL 
 Zgłoszenia należy dokonać do dnia 12.05.2022; wycofania do 14.05.2022 do godz. 

10:00 



10. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Zawody zostaną zorganizowane według zaleceń zawartych w aktualnej PROCEDURZE 
BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU 
opracowaną 
przez Polski Związek Pływacki;. 

− za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie 
obostrzeń przez uczestników, odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie 
ekip; 

− w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z 
wyrażeniem 
zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje itp.) 
oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i 
promocyjnych organizatora 

 

11. Postanowienia końcowe: 
- w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów, 
- podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. 

 

 
Organizator / Gospodarz 

Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
MKS IKAR Mielec 



 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest MKS IKAR Mielec 
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 

okres 
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: 15.05.2022, 
PODKARPACKA 
LIGA PLYWACKA DZIECI 11, 12 LAT - III edycja wiosna 2022”, aż do wyłonienia 
zwycięzców 
i odbioru nagród. 
3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy 
organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług 
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych -przy czym te firmy 
będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu 
podanym w pkt 2 
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i 
zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 
UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma ikonkretna 
zgoda osoby, której dane dotyczą. 
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 
danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 
momencie, co uniemożliwi jednak 

udział w zawodach: PODKARPACKA LIGA PLYWACKA DZIECI 11, 12 LAT - III edycja 

wiosna 2022”. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 
Realizacja uprawnień, 

o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Administratora. Zawodach pływackich obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której trenuje - w każdy 
sposób, w jaki 
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo 
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i 
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów 
publikowanych w Internecie 
i w miejscu rozgrywania zawodów pływackich. 


