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MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
W TENISIE STOŁOWYM

Dębica, 14-16 maja 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie
- Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” Dębica

2. Patronat honorowy:
- Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam PIENIĄŻEK

3. Cele:
- Wyłonienie najlepszych drużyn, zawodniczek zawodników Mistrzostw Polski
- Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy

4. Termin i miejsce:
14-16 maja 2021 roku
Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica

5. Uczestnictwo:
Informacje
Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie
warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021.
Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19
i możliwą zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.
Kwestionariusz sanitarny
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.
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Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx

6. Ramowy program zawodów:

piątek (14.05.2021)
- godz. 09:00-21:00 – turniej gry drużynowej

sobota (15.05.2021)
- godz. 09:00-10:50 – finały gry drużynowej
- godz. 11:00-11:30 – uroczyste otwarcie i ceremonia dekoracji turnieju drużynowego
- godz. 11:30-21:00 – turniej gry pojedynczej, turniej gry podwójnej

niedziela (16.05.2021)
- godz. 09:00 – turniej gry pojedynczej, turniej gry podwójnej
- godz. 14:45 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników/-czek

7. Sprzęt sportowy:
Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach Tibhar Smash 28/R (niebieskie), piłeczkami
Tibhar 40+*** SynTT NG.

8. Zgłoszenia:
Zgłoszeń do turnieju indywidualnego należy dokonywać przez Internetowy System
Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie 11 maja 2021 godz. 18:00.
Zgłoszeń do turnieju drużynowego należy dokonać pocztą elektroniczną na adres e-mail
wr@pzts.pl w nieprzekraczalnym terminie 11 maja 2021 godz. 18:00.

Wpisowe w wysokości: 60 zł od zawodnika oraz 80 zł od drużyny należy wpłacić na konto:
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów
Nr konta: 45 1680 1105 0000 3000 1074 2325

9. Nagrody:
Gra pojedyncza: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, za
miejsca 5-8 dyplomy.
Gra podwójna: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale oraz dyplomy.
Gra drużynowa: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale dla członków drużyn oraz puchary i dyplomy
dla drużyn.

https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx
mailto:wr@pzts.pl
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10. Biuro zawodów:
Hala MOSiR w Dębicy – od godz. 19:00 w dniu 13 maja 2021 (czwartek).

11. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Proponowane hotele w pobliżu hali:

hotel „Gold” (100 m od hali), ul. Sportowa 22
tel. 14 681 42 44, e-mail recepcja@hotel-gold.eu
 cena noclegu ze śniadaniem 110 zł /doba
 cena noclegu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) 130 zł / doba

dworek „Dębicki” (1000 m od hali), ul. Kościuszki 36
tel. kom. 695 947 989
 cena noclegu ze śniadaniem 80 zł /doba
 pełne wyżywienie tylko po kontakcie indywidualnym

Wyżywienie (cena obiadu w zależności od zamówienia około 23 zł) w kawiarni Enigma na
hali tylko na wynos – zamówienia indywidualne – telefon 14 677 68 66, 511 606 424.

Dla uczestników turnieju istnieje możliwość wejścia na basen kryty w atrakcyjnej cenie
4,50 zł za godzinę po wcześniejszej rezerwacji na adres konrad.makowiecki@mosir.debica.pl.

Zapraszamy do Dębicy! – ORGANIZATORZY

mailto:recepcja@hotel-gold.eu
mailto:konrad.makowiecki@mosir.debica.pl
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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.

https://pzts.pl/

