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89. INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI 

W TENISIE STOŁOWYM 

ARŁAMÓW, 26-28 MARCA 2021 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy: 

- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie 

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu 

- Hotel Arłamów 

2. Patronat honorowy: 

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu: Anna KRUPKA 

- Poseł na Sejm RP: Krzysztof SOBOLEWSKI 

- Poseł na Sejm RP: Tadeusz CHRZAN 

- Marszałek Województwa Podkarpackiego: Władysław ORTYL 

- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego: Piotr PILCH 

- Starosta Powiatu Bieszczadzkiego: Marek ANDRUCH  

- Burmistrz Ustrzyk Dolnych: Bartosz ROMOWICZ 

3. Termin i miejsce: 

26-28 marca 2021 roku 

Hala Sportowa Arłamów 

38-700 Arłamów, Arłamów 1 

https://www.arlamow.pl/hotel-dla-aktywnych 
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4. Uczestnictwo: 

Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie 

warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021. 

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są 

zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie 

ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. 

Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx 

5. Ramowy program zawodów: 

Piątek (26.03.2021) 

godz. 09:30 – uroczyste otwarcie 

godz. 10:00-20:00 – gra pojedyncza, gra podwójna mieszana 

Sobota (27.03.2021) 

godz. 10:00-19:00 – gra podwójna, gra podwójna mieszana, gra pojedyncza 

Niedziela (28.03.2021) 

godz. 09:45-15:00 – półfinały, finały, dekoracja 

6. Sprzęt sportowy: 

Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach Tibhar Smash 28/R (niebieskie), piłeczkami Tibhar 

40+ *** SynTT NG. 

7. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym 

terminie 23 marca 2021 godz. 18:00. Wpisowe do turnieju wynosi: 100 zł – młodzieżowiec 

i młodsi, 150 zł – pozostali. Płatne na konto:  

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów 

Nr konta: 45 1680 1105 0000 3000 1074 2325 

W celu wystawienia faktury za wpisowe prosimy o przesłanie wymaganych informacji na 

adres e-mail podkarpacki@pzts.pl. 
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8. Nagrody: 

Za miejsca 1, 2, 3-4 medale, puchary i nagrody finansowe (pula 30 000 zł). 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

HOTEL ARŁAMÓW (38-700 Arłamów, Arłamów 1) 

Cena za pokój 1 osobowy ze śniadaniem - 334,80 zł 

Cena za pokój 2 osobowy ze śniadaniem - 356,40 zł 

Cena za pokój 3 osobowy ze śniadaniem - 464,40 zł 

 RESTAURACJA ARŁAMÓW 

Cena za obiad w formie bufetu - 64 zł 

Cena za kolację w formie bufetu - 64 zł 

Wyżej wymienione ceny obowiązują wyłącznie dla zawodników i trenerów do dnia 

10 marca 2021 (z możliwością przedłużenia terminu) na hasło "tenis stołowy". Rezerwacji 

należy dokonać we własnym zakresie: tel. (13) 443 10 19, e-mail rezerwacje@arlamow.pl. 

10. Sprawy organizacyjne: 

Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do udania się po przyjeździe do biura zawodów 

w celu odebrania identyfikatorów upoważniających do wejścia na halę oraz numerów 

startowych. 

ZAPRASZAMY DO ARŁAM OWA! – ORGANIZATORZY 

  



Partner Główny Polskiego  
Tenisa Stołowego:  

 
 
 
 
 
 

 

PATRONAT MEDIALNY:                                                                                                      
                                                  
                       

 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuje się, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa 

Stołowego („POZTS”) z siedzibą 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez POZTS na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) 

Rozporządzenia w celu realizacji zadań statutowych w zakresie organizacji przedsięwzięć 

sportowych, imprez sportowych i programów / projektów lub w oparciu o prawnie uzasadniony 

interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w programie / projekcie lub 

przedsięwzięciu sportowym lub przez okres wynikający z prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. 

4. Dokumenty finansowe zawierające Pani/Pana osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat zgodnie 

z ustawą o rachunkowości i ustawą Ordynacja podatkowa. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa, podmioty współorganizujące lub zlecające organizację przedsięwzięć sportowych 

lub programów / projektów. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie wymaganym przez 

administratora uniemożliwić udział w przedsięwzięciu sportowym, imprezie sportowej lub programie 

/ projekcie. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

(profilowania).  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
PZTS https://pzts.pl/ w zakładce Związek / Przetwarzanie danych. 
 

 


