
LICENCJA PŁYWACKA

Jak uzyskać licencję zawodniczą pływacką Polskiego Związku Pływackiego ?

Należy przesłać na adres kontakt@akademiaplywania-sk.pl maila zatytułowanego
LICENCJA PZP, wiadomość zawierać musi podstawowe dane osobowe wypisane w punkcie
1 oraz załącznik z plikami wypisanymi w punkcie 2.

1. W treści maila prosimy wpisać: imię i nazwisko / data urodzenia / pesel / miejsce
urodzenia / adres miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym

2. Pliki:

- zdjęcie twarzy (może być wykonane samodzielnie np. smartfonem) - Dozwolone typy
plików: png gif jpg jpeg. MAX 1MB

- ważne badania lekarskie - Dozwolone typy plików: jpg png pdf. MAX 4MB

1) W przypadku dzieci zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydać
może lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz medycyny sportowej.

2) Osoby od 18 roku życia do 25 roku życia posiadać muszą zaświadczenie od lekarza
medycyny sportowej.

3) Pływacy z rocznika 1995 i starsi - samodzielnie mogą oświadczyć że nie mają
przeciwwskazań do uprawiania sportu – wystarczy wydrukować, uzupełnić i podpisać plik:
Oświadczenie zdrowia zawodnika Masters

- uzupełniona i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku (oświadczenie SEL) - Dozwolone typy plików: jpg png pdf.  MAX 4MB

- potwierdzenie wpłaty

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia jest szkółką która zrzesza pływaków i jako
klub sportowy posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego chce umożliwić swoim
pływakom kontynuację treningów, a także nowym pływakom rozpoczęcie pływackiej
przygody z nami. Zależy nam by w trakcie pandemii i panujących obostrzeń możliwe było
korzystanie z pływalni i rozwijanie swojej pływackiej pasji.

Zaznaczamy jednak, że sytuacja zmieniać się może niezależnie od nas.

Obecnie osoby posiadające aktywne licencje pływackie powołane są do Kadry Narodowej
automatycznie do 30 września 2021 roku. Informacje w sprawie przedłużania zasad
powoływania zawodników do Kadry Narodowej uchwalane są na bieżąco przez Zarząd PZP.

Zawodnicy posiadający licencję wyrobioną w tym roku mają ważne członkostwo do końca
stycznia 2022 roku, a po tym okresie należy przedłużyć ważność licencji.



PŁATNOŚCI (podane kwoty ustalone są przez PZP i obowiązują w roku 2021):

1. Opłata za wyrobienie nowej licencji zawodniczej, ważnej do 31 stycznia 2022 roku, wynosi
40 zł.

2. Opłata za przedłużenie ważności licencji zawodniczej na kolejny rok:

1) w przypadku dokonania formalności do dnia 21 marca – 30 zł (my musimy przesłać
przelew do 31 marca do PZP);

2) w przypadku dokonania formalności po dniu 21 marca – 40 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia

58 1160 2202 0000 0003 3148 2128

Tytułem: LICENCJA PŁYWACKA / imię i nazwisko (w przypadku rodzin prosimy wpisać w
tytule wszystkie imiona zawodników)

UWAGA!

Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Osoby z rocznika 2012 i młodsze zwolnione są z opłat.

LICENCJE W NASZYM KLUBIE WYROBIĆ MOGĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE OPŁACIŁY
ZAJĘCIA PŁYWANIA WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM ROCZNEJ OPŁATY STARTOWEJ

Czas oczekiwania na wyrobienie licencji to minimum 5 dni od przesłania nam dokumentów.
Osoby, które chcą otrzymać licencję na maila w formie elektronicznej, prosimy by zgłosiły
chęć jej otrzymania drogą mailową. W naszych zajęciach można uczestniczyć po przesłaniu
maila z kompletem dokumentów i otrzymaniu potwierdzenia od naszego koordynatora o
zaakceptowaniu zgłoszenia (poprawnie wypełnionych dokumentów).


