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KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW  

ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO,  

CZŁONKA REPREZENTACJI POLSKI PODCZAS ZGRUPOWAŃ  

I ZAWODÓW. 

 

I. Zawodnik powołany przez Polski Związek Pływacki (PZP) do Kadry Narodowej 

na zgrupowania szkoleniowe oraz zawody międzynarodowe ma prawo do: 

 

1. Korzystania z obiektów sportowych wynajętych przez PZP  zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu 

realizacji właściwego szkolenia sportowego. 

2. Korzystania z zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wynajętych do tego celu przez PZP na 

czas trwania zgrupowania i zawodów sportowych. 

3. Opieki trenerskiej kadry szkoleniowej powołanej przez PZP na czas trwania zgrupowania 

i zawodów sportowych. 

4. Opieki fizjoterapeutycznej organizowanej przez PZP na czas trwania zgrupowania 

i zawodów sportowych. 

5. Opieki medycznej, w przypadku choroby lub kontuzji,  po zgłoszeniu takiej potrzeby kierownikowi 

zgrupowania. 

6. Otrzymania sprzętu sportowego reprezentacji Polski zgodnie z ustaleniami PZP. 

7. Otrzymania  wspomagania w postaci odżywek zgodnie z zaleceniami lekarza PZP. 

8. Otrzymania świadczenia stypendialnego oraz nagród zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz regulaminami PZP – dotyczy zawodników osiągających 

szczególne wyniki sportowe w rywalizacji międzynarodowej. 

9. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

II. Zawodnik powołany przez PZP do Kadry Narodowej na zgrupowania 

szkoleniowe oraz zawody międzynarodowe zobowiązany jest do: 

 

1. Godnego reprezentowania kraju w każdym miejscu i czasie, w okresie powołania do Kadry 

Narodowej. 

2. Promowania Polskiego Związku Pływackiego w mediach, środowiskach lokalnych oraz  

w wszelkich innych kontaktach. 

3. Udostępniania, na zasadach wyłączności, swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju 

Polskiemu Związkowi Pływackiemu w celach informacyjnych, marketingowych oraz innych 

związanych z realizacją celów statutowych PZP. 

4. Uzgadniania z PZP indywidualnych umów zawieranych ze sponsorami. 
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5. Realizację zobowiązań Polskiego Związku Pływackiego zaciągniętych w stosunku do sponsorów  

i partnerów PZP (określonych w zawartych z nimi umowach). 

6. Używania podczas zawodów sportowych, w których występuje jako reprezentant kraju, wyłącznie   

sprzętu sportowego rekomendowanego przez PZP. 

7. Posiadania aktualnej licencji zawodnika PZP oraz aktualnych badań lekarskich. 

8. Realizacji programu szkoleniowego określonego przez trenera Kadry Narodowej  

(lub innego trenera wskazanego przez PZP) prowadzącego daną grupę szkoleniową  

w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie. 

9. Wykonywania poleceń Kierownictwa akcji szkoleniowej w trakcie zgrupowań oraz zawodów 

sportowych organizowanych przez PZP. 

10. Bezwzględnego przestrzegania Regulaminu zgrupowań oraz pobytu na zawodach sportowych 

kadry narodowej w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego. 

11. Przestrzegania regulaminu antydopingowego oraz bezwzględnemu poddawaniu się badaniom 

antydopingowym w przypadku wezwania przez komisję antydopingową a także realizacji 

obowiązków określanych przez tę komisję (np. informowane o miejscu pobytu). 

12. Terminowego poddawania się okresowym badaniom lekarskim i wydolnościowym oraz ścisłego 

przestrzegania postępowania leczniczego zalecanego przez lekarza wskazanego przez PZP. 

13. Konsultacji z lekarzem PZP wszystkich innych wskazań medycznych. 

14. Uprawiania sportów uzupełniających tylko za zgodą trenera Kadry Narodowej (lub innego trenera 

wskazanego przez PZP) prowadzącego daną grupę szkoleniową. 

 

 

 

 


