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1. Organizator zawodów: 
• Opolski Okręgowy Związek Pływacki 

• Agencja Sportu i Promocji w Prudniku 
 

2. Patronat honorowy: 
• Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak  

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

• 28/29.05.2021 r., Pływalnia „Sójka” w Prudniku  ul. Podgórna 7,                         
48-200 Prudnik58 Opole, ul. Prószkowska 9645-758 

• Długość pływalni 25 m, ilość torów: 5, pomiar czasu półautomatyczny . 
 

4. Uczestnictwo: 

• Prawo startu mają zawodnicy 10-letni (rocznik 2011) i 11-letni (rocznik 2010), 
zarejestrowani w klubach sportowych zrzeszonych w PZP, posiadający 
licencje PZP oraz ważne badania lekarskie (kartę zdrowia sportowca) - za co 
odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych ekip. 

• Zawodnicy 11 letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w 
każdym bloku zawodów, a zawodnicy 10-letni we wszystkich konkurencjach.  
 

5. Program zawodów: 

I BLOK STARTOWY 28.05.2021 (piątek) rozgrzewka: 9.00, zawody: 9.50 

 

Konkurencje KOBIET Konkurencje MĘŻCZYZN 

1 50m MOTYLKOWYM 11 lat 2 50m MOTYLKOWYM 11 lat 

3 50m DOWOLNYM 10 lat 4 50m DOWOLNYM 10 lat 

5 100m GRZBIETOWYM 11 lat 6 100m GRZBIETOWYM 11 lat 

7 50m KLASYCZNYM 10 lat 8 50M KLASYCZNYM 10 lat 

9 200m DOWOLNYM 11 lat 10 200m DOWOLNYM 11 lat 

11 4x50m ZMIENNYM 11lat 12 4x50m ZMIENNYM 11lat 
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II BLOK STARTOWY 29.05.2021 (sobota) rozgrzewka: 11.00 zawody: 11.50 

Konkurencje KOBIET Konkurencje MĘŻCZYZN 

13 100m KLASYCZNYM 11 lat 14 100m KLASYCZNYM 11 lat 

15 50m  GRZBIETOWYM 10 lat 16 50m GRZBIETOWYM 10lat 

17     100m DOWOLNYM 11 lat 18     100m DOWOLNYM 11 lat 

19 100m ZMIENNYM 10 lat 20 100m ZMIENNYM 10 lat 

21 200m ZMIENNYM 11 lat 22 200m ZMIENNYM 11 lat 

23 4x50m DOWOLNYM 11 lat 24 4x50m DOWOLNYM 11 lat 

 

6. Zgłoszenia do zawodów: 

• Zgłoszenia do zawodów wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 25.05.2021 

/godz. 20.00/ wyłącznie przez SEL.  

• Obowiązuje limit zgłoszeń do 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

• Zgłoszeni na zawody mogą być jedynie zawodnicy posiadający status 
„aktywny” w systemie SEL tzn. posiadający aktualne badania lekarskie, 
opłaconą licencje PZP na klub i zawodnika. 

• Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe 
dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. 
Skreślenia możliwe do 26.05.2021 do godz. 19.00.  
 

7. Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator – Opolski OZP, 

• Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby. Opłata startowa: 50 zł za każdego 
zgłoszonego zawodnika i sztafety. Obligatoryjna opłata za komunikaty 20zł. 

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu do 
wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach. 

• Należności płatne przelewem do dnia 25.05.2021 na konto: Opolski Okręgowy 
Związek Pływacki w Opolu ul. Damrota 6, 45-064 Opole                                       
Nr. Konta: PKO BP SA 45 1020 3668 0000 5002 0138 8685                                              
(w treści DWD Prudnik 2021 + nazwa klubu i ilość zawodników + komunikaty). 
 

8. Nagrody: 

• Za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej dyplomy oraz medale w 

obu kategoriach wiekowych.  

• Nagrody specjalne dla zwycięskich sztafet.  
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• Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników w obu 

kategoriach wiekowych za 2 najlepsze starty w punktacji wielobojowej   

• Organizatorzy rezerwują sobie prawo do ewentualnego zwiększenia liczby 

nagród. 

 

9. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP seriami na 
czas (od serii najsłabszej do najlepszej), oraz wytycznymi PZP dotyczącymi 
Procedury Bezpieczeństwa w Związku z pandemią Covid-19 

• Odprawa techniczna kierowników ekip w dniu 28.05.2021 (piątek) o godz. 9.30 
na krytej pływalni.   

• Zawody odbędą się bez udziału publiczności !!! 
                                                                                                                                                                                                                          

10. Sprawy różne: 

• W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy 

i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Opolski Okręgowy Związek 

Pływacki wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje), 

• Poprzez udział czynny i bierny w pływackich zawodach automatycznie wyraża się zgodę na 

publikację i na udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w 

zawodach w materiałach prasowych, w relacjach fotograficznych na profilach 

społecznościowych OOZP i w grupach tematycznych, 

• Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców uczestników zawodów, 

uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz 

wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów OZMOOP, w tym 

zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na witrynie 

megatiming.pl, a także na portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, zdjęć, opisów i relacji z przebiegu 

zawodów w celu promocji OZMOOP i działań Opolskiego OZP, 

• Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów OZMOOP i uczestnictwo w zawodach 

zarówno czynne jak i bierne, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu. 

 


