
Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 104/2018 

REGULAMIN  
ZGRUPOWAŃ ORAZ POBYTU NA ZAWODACH SPORTOWYCH 

ZAWODNIKÓW KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

 

1. Powołania do udziału w poszczególnych akcjach szkoleniowych dokonuje Zarząd Polskiego 

Związku Pływackiego (PZP). 

2. Powołanie następuje poprzez zamieszczenie treści powołania na stronie internetowej PZP  

i wysłanie informacji o powołaniu zawodników do macierzystych klubów. 

3. Osobą decydującą o wszelkich sprawach organizacyjnych podczas zgrupowań i zawodów jest 

kierownik zgrupowania lub ekipy. 

4. Zawodnicy niepełnoletni uczestniczą w zgrupowaniach i zawodach na podstawie pisemnej 

zgody opiekunów prawnych. 

5. Trener klubowy zawodnika ma obowiązek potwierdzić udział w zgrupowaniu lub zawodach 

sportowych zgodnie z informacją zamieszczoną w powołaniu na odpowiednią akcję 

szkoleniową w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o powołaniu. 

6. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd z akcji szkoleniowej, musi być zgłoszony na piśmie 

do trenera Kadry Narodowej (lub innego trenera wskazanego przez PZP) prowadzącego daną 

grupę szkoleniową i kierownika zgrupowania nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia 

zgrupowania. Późniejszy przyjazd bez zgłoszenia lub niedotrzymanie terminu późniejszego 

przyjazdu może skutkować odmową przyjęcia na zgrupowanie i obciążeniem wynikającymi  

z tego faktu kosztami zawodnika lub klub macierzysty. 

7. Każdorazowe opuszczenie zgrupowania musi być uzgodnione z kierownikiem zgrupowania  

w terminie 3 dni przed planowanym wyjazdem /z zachowaniem formy pisemnej/. 

Opuszczenie zgrupowania możliwe jest tylko za zgodą kierownika zgrupowania,  

a w przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo na pisemny wniosek i za zgodą ich 

opiekunów prawnych. 

8. Samowolne opuszczenie zgrupowania lub zawodów skutkować będzie obciążeniem 

zawodnika, a w przypadku zawodników niepełnoletnich jego opiekunów prawnych, kosztami 

poniesionymi przez PZP na organizację zaplanowanego, a niezrealizowanego szkolenia lub 

udziału w zawodach.  

9. Pobyt członków rodzin lub innych osób możliwy jest tylko za zgodą kierownika zgrupowania, 

po wcześniejszym uzgodnieniu. 

10. Za wszelkie szkody w mieniu spowodowane przez uczestników zgrupowania  

lub zawodów odpowiadają uczestnicy tych akcji szkoleniowych lub ich opiekunowie prawni. 

PZP nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z naprawami tych szkód. 

11. Uczestnicy zgrupowań zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych 

zgodnie z programem obowiązującym podczas zgrupowania oraz do startów we wszystkich 

konkurencjach do których zostali zgłoszeni przez kierownictwo akcji, trenera Kadry 

Narodowej prowadzącego daną grupę szkoleniową (lub innego trenera wskazanego przez 

PZP). 
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12. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające udział w zajęciach programowych i startach, należy 

zgłaszać u trenera prowadzącego. Trener prowadzący podejmuje decyzję o ewentualnym 

zwolnieniu zawodnika z zajęć lub startów po konsultacji z kierownikiem zgrupowania. 

13. Uczestników akcji szkoleniowych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dyscypliny zajęć. 

14. W trakcie trwania zajęć treningowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

15. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz 

posiłkach, a także do przestrzegania harmonogramu innych organizowanych zajęć. 

16. Podczas zgrupowania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zabronionych 

używek oraz palenia tytoniu. 

17. Uczestnicy zgrupowania zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku  

w miejscu zakwaterowania. 

18. Ewentualne opuszczanie miejsca zakwaterowania należy uzgodnić z trenerem prowadzącym 

albo kierownikiem zgrupowania. 

19. Uczestnicy zgrupowania zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 

miejsca zgrupowania /miejsca zakwaterowania i obiektów sportowych/. 

20. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00. 

21. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania licencji zawodnika PZP oraz aktualnych badań 

lekarskich. 

22. Brak przestrzegania niniejszego regulaminu może skutkować karami dyscyplinarnymi do 

usunięcia ze zgrupowania włącznie, z powiadomieniem PZP, klubu oraz szkoły. Zawodnik,  

a w przypadku zawodników niepełnoletnich ich opiekunowie prawni zostaną obciążeni 

kosztami związanymi z usunięciem go ze zgrupowania. 

23. Warunkiem dopuszczenia zawodnika Kadry Narodowej PZP do udziału w pierwszym 

zgrupowaniu lub pierwszych zawodach jest podpisanie przez niego, a w przypadku 

zawodników niepełnoletnich przez opiekuna prawnego, oświadczenia o zapoznaniu się  

i akceptacji: 

 Regulaminu zgrupowań oraz pobytu na zawodach sportowych zawodników Kadry 

Narodowej w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego, 

 Karty praw i obowiązków zawodnika Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego, 

członka reprezentacji Polski w pływaniu na zgrupowania i zawody. 

 

 


