
                                                              
 

                                                  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Otwarte Letnie Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu  

 
 
I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
                           04.06.2021 r. /piątek/  -   I  blok; rozgrzewka:   8:00 - 8:45;   zawody:  8:45  

                           04.06.2021 r. /piątek/  - II blok;  rozgrzewka: 15:00 - 15:45; zawody: 16:00 

                           05.06.2021 r. /sobota/   - III blok; rozgrzewka:   8:00 - 8:45;   zawody:   8:45 
 

Pływalnia: Warszawianka - Wodny Park 
ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa 

Długość pływalni: 50 metrów, 10 torów; temperatura wody: 27st. C. 
Pomiar czasu: automatyczny 

 
II. ORGANIZATOR: 

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, 
adres organizatora: MUKP Warszawianka-Wodny Park 

ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa 
tel. 600 851 363 

e-mail: warszawianka-wp@wp.pl 

III. UCZESTNICTWO: 
W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach : 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

 
IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

1. Dla zawodników 9 letnich i młodszych w pliku lxf należy przesłać na adres e-mail: zawody@wmozp.pl  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021..  
2. Dla zawodników 10 letnich i starszych zgłoszenia wyłącznie w systemie SEL w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. 
a) Zmiany zgłoszeń mogą być dokonywane wyłącznie pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl do dnia 03.06.2021 r. 

(czwartek) do godziny 11:00 i dotyczyć: wycofania zawodnika, wycofania zawodnika z konkurencji, wpisania na miejsce 

wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu. 

b) Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg zgłoszenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń w przypadku 

dużej ilości zawodników 
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V. PROGRAM ZAWODÓW 
 
 
 

I BLOK – 04.06.2021 r. - 8:45 
 

DYSTANS STYL ROCZNIKI 

50 metrów   dowolnym   
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 

 
50 metrów  klasycznym  

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 
 

200 metrów Grzbietowym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 

 
100 metrów Motylkowym 

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 
 

200 metrów Zmiennym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 

 
 

II BLOK – 04.06.2021 r.-16:00 

DYSTANS STYL ROCZNIKI 

100 metrów   dowolnym   
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 

 
100 metrów  klasycznym  

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012 
 

200 metrów Motylkowym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 

 
100 metrów Grzbietowym 

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 
 

400 metrów Dowolnym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 

 

 



                                                              
 

III BLOK – 05.06.2021 r.- 8:45 
 

DYSTANS STYL ROCZNIKI 

50 metrów   motylkowym   
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 

 
50 metrów  grzbietowym  

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 
 

200 metrów Klasycznym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 

 
200 metrów Dowolnym 

dziewcząt i chłopców 
2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 
 

400 metrów Zmiennym 
dziewcząt i chłopców 

2007, 2008, 2009, 2010 
 

 
 
 
VI. PRZEPISY TECHNICZNE: 

• Zawody przeprowadzone są seriami na czas wg. czasów z rankingów z basenu 25m. 
• Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości  konkurencji indywidualnych 

w każdym bloku. 
• zawodnik musi posiadać ważne badania lekarski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 

VII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 
 
  

NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT ul.1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa 
do skorzystania z noclegu w najniższej cenie w Warszawie  

na hasło: „SQUATINA” czytaj: „skłatina” 
 

 Nr. Tel :   22 57 56 100 lub mail  H0527-re@accor.com 
 

Cena pokoju  1 os. ze śniadaniem:  120 zł brutto/ doba 
Cena pokoju  2 os. ze śniadaniami: 150 zł brutto/ doba 

 
Płatność  za nocleg - w recepcji hotelu. 
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• Wyżywienie: (w restauracji na Hali Sportowej obok pływalni – ul. Merliniego 2)  
      Obiad /2 dania/    –  30 zł 

       Kolacja    –  20 zł. . 
Zamówienia na wyżywienie proszę składać do 30.05.2021 r. na adres:  

warszawianka-wp@wp.pl  
Płatność i odbiór  talonów  na wyżywienie -  w Biurze Zawodów. 

 
 

VIII. NAGRODY: 

                       . Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych: 

                               2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 na każdym dystansie. 

• Puchary  dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdym   roczniku za dwa najlepsze 
wyniki wg. punktacji  FINA 2021 

 

 

 

 
IX. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 
• Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby - opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu 

zawodnika 
Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać do 

03.06.2021 r. do godziny 11:00  
po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg. zgłoszenia. 

 
• Opłata za komplet komunikatów wynosi 20 zł. 

 
 • Wszelkie świadczenia płatne gotówką w Biurze Zawodów na terenie pływalni. 

  
X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
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     XI.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH     
             OSOBOWYCH (RODO) 

  
•  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) dalej RODO informuję, iż:  

•  1. Administratorem danych osobowych jest Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka-Wodny Park z siedzibą, w 

Warszawie (02-511) przy ul. Merliniego 2 (e-mail: warszawianka-wpl@wp.pl ) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;  

• 2. Z inspektorem ochrony danych Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka-Wodny Park można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: warszawianka-wp@wp.pl  
• 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów pływackich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO  

• 4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym upoważniam Mokotowski Uczniowski 

Klub Pływacki Warszawianka-Wodny Park  do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez 

udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń  

czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach 

wewnętrznych Mokotowskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Warszawianka-Wodny Park, w związku z realizacją celów 

statutowych Mokotowskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Warszawianka-Wodny Park i prowadzoną działalnością z  

•  zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim, 

• 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

• 6. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym  

•  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: 

Oświadczenie SEL o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

•  prawny opiekun zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

• 7. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w w/wym. zawodach pływackich. 

 

XII. Wytyczne dotyczące COVID-19 •  
 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS oraz zaleceniami PZP dotyczącymi pandemii wirusa : 

• Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności(na terenie obiektu mogą przebywać tylko zawodnicy, 

trenerzy oraz obsługa obiektu i zawodów)  

• Na terenie obiektu obowiązuje używanie maseczek  

• Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów  

• Za dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są kierownicy 

ekip/trenerzy  

• Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są stosować się do uwag i zarządzeń porządkowych organizatora  

• Kierownicy ekip są zobowiązani dostarczyć do biura zawodów oświadczeń COVID dostępnych na stronie PZP. 

Zawodnicy i kluby, które nie dostarczą oświadczeń nie będą dopuszczone do startu. 
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