
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

MISTRZOSTW OKRĘGU PODKARPACKIEGO  

DZIECI 10, 11 LAT 

 
 
 
 

1. Termin i miejsce zawodów: 

11.03.2023, Pływalnia SOSiR Nowa Dęba , ul. Kościuszki 14 

I blok: godz. 9:00 – rozgrzewka dziewczęta,9:30 chłopcy, godz. 10:00 – zawody 
II blok: godz. 14:00 – rozgrzewka dziewczęta, 9:30 chłopcy, godz. 15:00 – zawody 

 
2. Organizator 
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 
3. Uczestnictwo: 
Zawodnicy klubów zrzeszonych w POZP według zasad generalnych regulaminów 
zawodów pływackich organizowanych przez POZP. 
Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: 

kategoria I – dzieci 10 lat (rocznik 2013), kategoria II – dzieci 11 lat (rocznik 
2012). 

Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów 
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie i zgłaszający do udziału w zawodach. 



4. Program zawodów: 
 

I blok 
godz. 9:00 – rozgrzewka dziewcząt, 9:30 rozgrzewka Chłopców 

godz. 10:00 – zawody 
Dziewczęta  Chłopcy 

1 100 m st. grzbietowym 2 100 m st. grzbietowym 
3 50 m st. dowolnym 4 50 m st. dowolnym 
5 100 m st. klasycznym 6 100 m st. klasycznym 
7 50 m st. motylkowym 8 50 m st. motylkowym 
9 200 m st. dowolnym 10 200 m st. dowolnym 

II blok 
godz. 14:00 – rozgrzewka dziewcząt,14:30 rozgrzewka Chłopców 

godz. 15:00 – zawody 
Dziewczęta  Chłopcy 

11 100 m st. dowolnym 12 100 m st. dowolnym 
13 200 m st. klasycznym 

(wyłącznie 11-latki) 
14 200 m st. klasycznym 

(wyłącznie 11-latki) 

15 
50 m st. klasycznym 
(wyłącznie 10-latki) 16 

50 m st. klasycznym 
(wyłącznie 10-latki) 

17 
100 m st. motylkowym 
(wyłącznie 11-latki) 18 

100 m st. motylkowym 
(wyłącznie 11-latki) 

19 50 m st. grzbietowym 20 50 m st. grzbietowym 
21 100 m st. zmiennym 22 100 m st. zmiennym 

 

 
5. Przepisy techniczne: 
Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m, ilość torów 6, 
automatyczny pomiar czasu. 
 Zawody zostaną przeprowadzane systemem serii na czas, 

rozpoczynając od serii najsłabszej, obowiązuje podział na kategorie 
wiekowe. 
UWAGA: Listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze 
strony 
www.pozp.info lub www.livetiming.pl 

 Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na 
podstawie zgłoszeń przez system SEL. 
Zawodnik ma prawo startu w 5 konkurencjach, max 3 razy w bloku. 

  

http://www.pozp.info/
http://www.megatiming.pl/


 
6. Nagrody: 
Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji i każdym roczniku otrzyma 
medale 
i dyplomy. 
Najlepszy zawodnik i zawodniczka w każdym roczniku otrzyma nagrodę 
rzeczową – decydują dwa najcenniejsze punktowo wyniki wg tabel FINA. 

 
7. Zasady finansowania: 

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. 
Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby. 
Opłata startowa 20 zł od zawodnika. 
Opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł od klubu. 
 

8. Zgłoszenia do zawodów: 
Zgłoszenia  do  zawodów  dokonywane  są  za  pośrednictwem systemu  SEL PZP 
przez osobę uprawnioną – Administratora klubu. 
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu 
AKTYWNY w systemie SEL. 
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 8.03.2023. 
Wycofania zawodników można dokonać do 10.03.2023 do godz. 10:00. 

 

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Za dyscyplinę odpowiadają opiekunowie drużyn 

 

10. Postanowienia końcowe: 
- w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

zawodów, 
- podczas zawodów obowiązują przepisy PZP 

 
11.Wyżywienie 
Zamawianie obiadów we własnym zakresie przez zainteresowane kluby. 
- Mat-Smak (kuchnia cateringowa 50 m od basenu), zestawy obiadowe na 
wynos tel. 510 146 137 
- Kuchnia u Gajdy ( kuchnia cateringowa 100 m od basenu), zestawy obiadowe 
na wynos 885 300 199 
- Restauracja Dębianka tel.158463984kom.698105705 ( 3 km od obiektu, przy 

wjeździe do 
miasta od strony Tarnobrzega) 
- Karczma Jorgula tel. 603650501 ( 3 km od obiektu, przy wjeździe do miasta od 

strony 
Rzeszowa) 



- Hotel Szypowski Restauracja tel. 519180726 ( 800 m od obiektu przy dworcu PKS, 
możliwy 

spacer przez miasto) 
- Western Bar tel. 158460600 (300 m od obiektu, Pizzeria w połączeniu z menu a'la 

KFC) 
- Pizzeria Nova tel. 158462433 (500 m od obiektu) 
- Pizzeria Giuseppe tel 158464444 (400 m od obiektu) 
(Szczegółowe menu na stronach lokali, w większości dostępne menu dla dzieci, 
dowóz na miejsce oczywiście możliwy) 

 
 

 
Organizator 

Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 



Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, ul. 
Pułaskiego 13 a, NIP: 813-10-90-522, tel. /fax 17 85-360-46 , e-mail: 
pozplywacki@poczta.onet.pl 
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: „Mistrzostwa Okręgu 
Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat” w dniu 11.03.2023 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 i konkretna 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: „Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11lat” w dniu 11.03.2023. 
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. Udział w Zawodach pływackich obejmuje także zgodę na 
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. 
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. 

mailto:pozplywacki@poczta.onet.pl
mailto:pozplywacki@poczta.onet.pl




 


