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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików w pływaniu synchronicznym 
/artystycznym  strefy:  dolnośląska, mazowiecka i wielkopolska 
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY – data akt 18.06.2022 
 
Termin: 26 czerwca 2022 (niedziela)  
Miejsce: Pływalnia GEM, ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław 
Organizator: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki we współpracy z UKS Pływanie Artystyczne 
Trzebnica i KS AZS AWF Wrocław 
Sędzia Gł Elżbieta Kwaśniewska tel. 600105386 
 
Cel zawodów: zawody są oceną potencjału sportowego klubów, a ich wyniki będą brane pod 
uwagę m.in. do podziału dotacji Urzędów Marszałkowskich i MSiT dla poszczególnych województw 
w roku 2022. W przypadku woj.dolnośląskiego zawody są kwalifikacją do KWMł na rok 2023 dla  
kategorii „młodzik” na podstawie wyników w konkurencji Figury 
 
Regulamin: Zawody rozgrywane będą zgodnie z następującymi zasadami: 
1. w kategorii: młodzik, tj. dziewczęta i chłopcy do lat 12  
2. w konkurencjach: figury, solo (na każdy klub przypada limit 3 programów), duet, duet mix, 
zespół, kombinacja, gdzie konkurencja figur stanowi eliminacje do konkurencji solo, duet, duet mix 
oraz zespół. Konkurencja kombinacji rozgrywana jest jako bezpośredni finał.  
3. zgodnie z: zasadami FINA obowiązującymi na lata 2018-2022, regulaminem 
współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej oraz https://ssm.insp.waw.pl/file/1796  
 
Konferencja techniczna:  Konferencja techniczna odbędzie w dniu 25 czerwca 2022 rok o 
godzinie 17.15 w na platformie zoom. Zgłoszenia do dnia 5 czerwca 2022 roku na adres: 
ukssynchrotrzebnica@gmail.com  
 
LINK  ZOOM DO ODPRAWY TECHNICZNEJ 
data: 25.06.2022 (SOBOTA) 
godz. 17:15 

https://us05web.zoom.us/j/85910221932?pwd=OVdNZVVIVVN0alJoNjB3OG5Vb1pPQT09 
Identyfikator spotkania: 859 1022 1932 
Kod dostępu: S4aCka 
LOSOWANIE FIGUR  
Data/22.06.2022(ŚRODA)/godz.19:30 Hotel GEM 
 
PRZYPOMINAMY: w przypadku występowania zawodników rezerwowych na max. 2 godziny przed 
rozpoczęciem konkurencji należy dostarczyć uzupełnione „MMM_2022_zgłoszenie wstępne. W 
przypadku duetów, duetów mix i zespołów informacja kto jest zawodnikiem rezerwowym musi  
zostać dostarczona na max. 2 godziny przed rozpoczęciem konkurencji figur.  
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Program 26 czerwca 2020 

08.30 – 08.55 Obligatoryjna odprawa dla sędziów  
 
08.45 – 09.30 

 
Rozgrzewka do konkurencji figur  

09.45 – 12.00 Konkurencja figur 
12.00 – 12.45 Przerwa obiadowa  
12.45 – 13.15 Rozgrzewka: kombinacja 
13.20 
 
 

OTWARCIE ZAWODÓW - defilada i prezentacja zawodników 

13.30-14.20 Kombinacja - FINAŁ   

14.30 Ceremonia wręczenia medali za kombinacje i figury 

14.45 - 15.15 Rozgrzewka: duety i solo 
15.15 – 16.45 
 
16.55 - 17.45 

Duety dowolne - FINAŁ  
Duety MIX - Finał 
Solo dowolne - Finał 

17.45 – 18.15 Rozgrzewka: zespoły  
18.15 – 19.00 Zespoły dowolne - FINAŁ  
 Przerwa techniczna 
19.15 CEREMONIA ZAMKNIĘCIA + dekoracje  

UWAGA: program może ulec zmianie po nadesłaniu zgłoszeń przez uczestniczące kluby 
Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy posiadający ważną 
licencję PZP.  
Zawodniczki i zawodnicy mogą startować we wszystkich konkurencjach. 
Zgłoszenia: WSTĘPNE: do dnia 1 maja 2022 na formularzu do pobrania na stronie zawodów 
FINALNE tj. zakończenie rejestracji upływa w dniu 18 czerwca 2022 (sobota) o 23.55 
Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia nowego zawodnika, ani 
zgłoszenia zawodnika dodatkowo do jakiejkolwiek konkurencji. Zawodników do zawodów należy 
zgłosić na adres: ukssynchrotrzebnica@gmail.com  
 
Opłaty: Opłata akredytacyjna dla każdego Klubu, którego zawodnicy startują w zawodach jest to 
iloczyn ilości zawodników i stawki 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 0/180) za każdego 
startującego zawodnika / zawodniczkę zgodnie z ostatecznym zgłoszeniem. Dla zawodniczek/-ów 
startujących tylko w programie „Figury” opłata ta wynosi 90 zł. 
Opłaty należy wnieść przelewem bankowym do dnia 18 czerwca 2022 na rachunek bankowy 
organizatora, tj.DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław   
NR R-KU:  B Bank Millenium 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904MILLENNIUM SA 20 1160 28975 W 
tytule przelewu: OPŁATA AKREDYTACYJNA nazwa klubu.  Wniesiona opłata rejestracyjna jest 
bezzwrotna. Potwierdzenie przelewu wraz z danymi do rachunku należy przesłać na adres: 
dozp@dozp.eu   
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Pozostali sędziowie:  
 Kluby uczestniczące w zawodach w liczbie do 8 zawodników zobowiązane są desygnować 
przynajmniej 1 sędziego, a w przypadku większej liczby zgłoszonych do zawodów reprezentantów 
swojego klubu, obligatoryjnie desygnować min. 2 sędziów 
 
✔ W przypadku kiedy klub nie zapewni odpowiedniej liczby sędziów wskazanej w powyżej, 
wtedy zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł za każdego brakującego sędziego (wpłata  
 
 
 
 
✔ na konto Organizatora podane w komunikacie zawodów).  
✔ Nazwiska sędziów zostaną podane w procesie finalnej rejestracji do zawodów  
✔ Sędziowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Kolegium Sędziów PZP, w szczególności 
w zakresie uprawnień sędziowskich, regulaminowego zachowania i stroju, a także przepisów FINA 
oraz PZP. 
✔ Prosimy o punktualne przybycie na odprawę techniczną celem sprawdzenia obecności i 
gotowości sędziów do udziału w zawodach. Sędziowie nieobecni na odprawie nie zostaną 
dopuszczeni do sędziowania.  
 
Muzyka: Muzykę do programów należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2022 
roku przesłać na adres ukssynchrotrzebnica@gmail.com 
Jednocześnie każdy z kierowników ekipy w czasie zawodów jest zobowiązany 
✔ posiadać zapasową kopię muzyki do programów na nośniku typu USB. 
✔ Do opisu programów należy zastosować następujący schemat: 
✔ WAŻNE: każda część opisu oddzielona jest PODKREŚLNIKIEM "_"  
 
3-literowy skrót klubu (dużymi literami)_konkurencja (dużymi literami) _nazwisko lub nazwiska 
zawodniczek tego programu (przy czym dla zespołu i combo wpisujemy pierwsze 3 alfabetycznie 
pierwsze nazwiska składu) 
skróty dla konkurencji:  

DF – duet dowolny TF – zespół dowolny FC - kombinacja 

DM – duet mix SF - solo dowolne  

Przykład: 
BIE_DF_Kwiatkowska _Nowakowska 
Czytaj: kategoria klub LUKS Aquarius Bielawa, duet dowolny, zaw. Kwiatkowska i Nowakowska) 
 
Prosimy nie dodawać żadnych dodatkowych informacji w opisach. 
Jeżeli więcej niż jeden program ma taką samą muzykę, to dla każdego wymagany jest ODDZIELNY 
PLIK opisany zgodnie z powyższym. Pliki kopii zapasowej (na nośniku USB) mają być opisane w 
tożsamy sposób. 
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Nagrody: medale za miejsca I – III, dyplomy za miejsca I – VI  
                        Każdy zawodnik otrzyma certyfikat uczestnictwa  
Dodatkowe informacje:  
 
Strefa żelatyny: Na terenie obiektu zostanie zorganizowana strefa żelatyny – w wyznaczonym do 
tego miejscu. Wszelkie czynności związane z nakładaniem żelatyny należy wykonywać właśnie w 
tej strefie ze względu na regulacje porządkowe obiektu.  
 
Każdy kierownik ekipy jest zobowiązany do posiadania podczas zawodów książeczek wszystkich 
zawodniczek z klubu z aktualnymi badaniami sportowymi. W przypadku braku książeczki zawodnik 
nie zostanie dopuszczony do zawodów. 
 
Na płycie basenu oraz w szatniach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia. 
  
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 
 
 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU.(zwany dalej 
DFS) z siedzibą, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław e-mail:wfs@sport.wroclaw.pl  tel: +48 71 367 50 61) 
prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem; 

2. Z inspektorem ochrony danych DOZP można skontaktować się poprzez adres e-mail: 
wfs@sport.wroclaw.pl  , 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów 
pływackich w dniu 19.12.2020 

4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym 
upoważniam DOZP do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych 
poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności 
w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych DOZP, 
w związku 

5.  z realizacją celów statutowych DOZP i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i 
prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim, 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 
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7. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych 
osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody: Oświadczenie SEL o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawny opiekun  zawodnika/zawodniczki prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

8. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie jest 
obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. 

 Sprawy organizacyjne: 
a) Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  
b) W sprawach nie objętych Regulaminem oraz Komunikatem decyduje Sędzia Główny 
zawodów, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Odwoławczej.   
c) Pierwszą pomoc medyczną w czasie zawodów i rozgrzewki udziela ratownik medyczny 
który pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.  
d) Posiłki – istnieje możliwość zamówienia posiłku w restauracji Odrana w sąsiadującym z 
pływalnią hotelem. Kontakt: +48 609 886 688 email: kontakt@odrana.pl                                  


