
1. GRAND PRIX POLSKI KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM
XI MEMORIAŁ STANISŁAWA WCISŁY
KRAKÓW, 8-10 PAŹDZIERNIKA 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy
 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie,
 Klub Sportowy „Bronowianka” w Krakowie.

2. Sponsorzy
 Hotel i restauracja „Kai Pol” w Krakowie,
 Hotel „Novotel Kraków City West”.

3. Patronat medialny
 Radio Kraków,
 Dziennik Polski.

4. Cel
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategorii wiekowej kadeta,
 Popularyzacja tenisa stołowego.
 Promocja Miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

5. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 w Centrum Sportu „Bronowianka”, 30-134 Kraków,
ul. Zarzecze 124A (wjazd od ul. Wiedeńskiej).

6. Uczestnictwo
Informacje
Zgodnie z punktami 6.7-6.12 i 9.2 Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie
o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia (rozdział 12.
Regulaminu). Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020, zachowują ważność, nie
dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

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

7. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie z punktem 9.2
Regulaminu. Rozstawienie na podstawie ogólnopolskiego rankingu na sezon 2021/2022.

8. Wstępny program
8 października (piątek)
kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)

9 października (sobota)
09:00 otwarcie zawodów
09:15 turniej grupowy i gry pocieszenia
14:15 turniej grupowy i gry pocieszenia
18:30 turniej główny

10 października (niedziela)
09:00 kontynuacja turnieju głównego
13:30 ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów

Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa.

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS.

9. Zgłoszenia, wpisowe
Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie 5 października
2021 (wtorek) godz. 18:00.

Wpłata wpisowego na konto Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (Bank Pocztowy 31 1320
1465 2897 8431 2000 0001, adres KOZTS: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A). Kwota wpisowego: 50 zł.
W tytule przelewu należy wpisać GPP oraz nazwiska zawodników.

W przypadku gry w kwalifikacjach dodatkowych, bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich, dodatkowa
opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 100 zł.

Dane do faktury za wpisowe należy przesłać na adres krakowski@pzts.pl.

10. Noclegi i wyżywienie
Zamówienie noclegów i wyżywienia we własnym zakresie. Pełne wyżywienie dostępne jest w restauracji
w miejscu zawodów.

Noclegi:
 hotel „Kai Pol” (na miejscu, tel. 12 307 06 76, hotel@kaipol.pl) – 130 zł za osobę z pełnym wyżywieniem

(pokoje 2-, 3-, 4-os.) dla zamawiających pakiet na całe zawody – do 4 października 2021;
 hotel „Novotel Kraków City West” przy (ul. Armii Krajowej 11 – 1,7 km, tel. 12 622 64 00,

h3407@accor.com, hasło „rezerwacja 25117”) – 120 zł za pokój 1 os. bez śniadania, 135 zł za pokój 2
os. bez śniadania, 175 zł za pokój 3 os. bez śniadania – do 27 września 2021.

https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx
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Wyżywienie: restauracja „Kai Pol” (kontakt jw.):
 śniadanie 15 zł,
 obiad 25 zł,
 kolacja 15 zł.

Wyżywienie dostępne od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę. W czasie zawodów czynna będzie
restauracja. Wydawanie posiłków wyłącznie na podstawie bloczków (do kupienia w recepcji hotelu „Kai Pol”).

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty Organizator.

11. Biuro zawodów
Biuro będzie zlokalizowane w siedzibie KOZTS przy wejściu głównym do Centrum Sportu „Bronowianka”
i będzie czynne przez całe zawody.

12. Nagrody
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 5-8 dyplomy.

13. Sprzęt sportowy
Stoły Tibhar Smash 28/R, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG.

Za Organizatorów,

Andrzej Wojtas
Dyrektor biura KOZTS

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.



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 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego („Organizator”) z siedzibą 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora 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/
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