KOMUNIKAT NR 1

Organizatorzy:

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
KULTURY FIZYCZNEJ

I.

Warunki uczestnictwa

W finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017
mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki posiadający:
 numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388),
 licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
 aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
w ilościach oraz rocznikach podanych w regulaminach systemu sportu młodzieżowego na rok 2017,
zamieszczonych na stronie internetowej MZSKF: www.mzskf.krakow.pl.
Łącznie w finałach XXI OOM Małopolska 2017 uczestniczyć będzie 1695 osób, w tym: ok. 1147
zawodników, ok. 245 trenerów i opiekunów, 275 sędziów, 28 przedstawicieli polskich związków
sportowych.
Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny/delegat
techniczny powołany przez właściwy pzs najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM.
Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku
sportowego (organizowanego finału OOM).
Każdy uczestnik olimpiady winien legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL i przynależność do
Oddziału NFZ, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy
dodatkowo powinni posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie
zdrowia zawodnika (ważne 6 miesięcy) – zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14
kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i
młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011
r. Nr 88, poz. 500), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.)
oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o
stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172).
Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników
niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji
medycznej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników
pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
Wykaz poradni medycyny sportowej posiadających umowę z NFZ oraz uprawnionych lekarzy znajduje
się na stronie http://www.ptms.org.pl.
II.

Zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas
akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów,
sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej oraz potrójnego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej
www.olimpiada.malopolska.pl. Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę
meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe
wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe.
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Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne
stowarzyszenia sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXIII OOM:
www.olimpiada.malopolska.pl. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w
poszczególnych
dyscyplinach
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który zostanie
podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdej
dyscypliny w Komunikacie nr 2.
Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na
adres biura MZSKF, podany w niniejszym komunikacie.
III.

Limity osób
Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim XXIII OOM:
Ilość zawodników Ilość osób towarzyszących*
1-5

1

6-10

2

11-16

3

17-25

4

26-32

5

33-40

6

41-50

7

51-60

8

61-70

9

71-80

10

81-90

11

91-100

12

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.
Istnieje możliwość udziału w XXIII OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek
delegujących, w uzgodnieniu z MZSKF. Gdy konieczne jest – ze względów organizacyjnych,
zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z powyższych reguł,
jednostki delegujące powinny zgłosić to (na etapie zgłoszenia) MZSKF (wraz z uzasadnieniem). Osoby
nie posiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.),
jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi na dwa
tygodnie przed zawodami. MZSKF nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie
zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom (o których
mowa wyżej). Jeżeli MZSKF potwierdzi takie zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu pobytu
osób pozaregulaminowych w ramach posiadanych wcześniejszych rezerwacji.
IV.

Finanse

Organizator podczas finałów XXIII OOM zabezpiecza zgodnie z programem sportu:
zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych w każdej dyscyplinie, koszty
organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz upominki w ilościach regulaminowych.
Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty
wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której
występowała dana osoba.
Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w
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wysokości określonej w Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia „Programu
dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem
zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów lub faktur
publicznego transportu zbiorowego (oryginałów) z uwzględnieniem przysługującej ulgi.
Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać nazwę i adres właściwego Urzędu
Skarbowego.
V.

Ubezpieczenia i opieka lekarska

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi potwierdzonymi
przez lekarza medycyny sportowej (patrz pkt. I. Warunki uczestnictwa). Dodatkowo każdy uczestnik
winien legitymować się nr PESEL oraz umieć określić przynależność do Wojewódzkiego Oddziału
NFZ (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).
Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez
stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

macierzyste

Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej
pomocy medycznej w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed i po zawodach.
VI.

Komunikaty dyscyplin i biuro olimpiady

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych
konkurencji (wywieszane w miejscu rozgrywania zawodów dostępnym dla zainteresowanych,
publikowane na stronach internetowych bezpośrednich organizatorów, itp.).
Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki rozegranych konkurencji
oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich wyników) Biuletyn Informacyjny
zawierający zweryfikowane wyniki końcowe poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami
systemu sportu młodzieżowego.
Centralne biuro olimpiady do dnia 07.02.2017 r. będzie funkcjonować w siedzibie MZSKF.
Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 28.02.2016 r. funkcjonować w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Krynicy-Zdroju, ul. Park Sportowy 5.
Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej olimpiady proszę przesyłać na adres
biura MZSKF w Krakowie (patrz pkt. X Kontakt)
VII.

Regulaminowe nagrody dla zwycięzców

Zawodnicy w poszczególnych sportach i konkurencjach sportowych za zajęcie miejsca od 1 do 3
otrzymają medale i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.
W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdego sportu kluby i województwa za zajęcie
miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 – dyplomy.
VIII. Ceremonia otwarcia i zakończenia XXI OOM
Ceremonia otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska
2017 odbędzie się w dniu 25.02.2017 r. o godz. 17:30 w Bukowinie Tatrzańskiej. na obiektach Stacji
Narciarskiej Rusiń-Ski, ul. Wierch Rusiński 70. W ceremonii wezmą udział zawodnicy z dyscyplin
aktualnie rozgrywanych w Zakopanem i okolicy (narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja

4

norweska, snowboard) oraz zaproszeni goście. Organizator apeluje o czynny udział w ceremonii
otwarcia wszystkich uczestników olimpiady.
Ceremonia zamknięcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych
Małopolska 2017 odbędzie się do dnia 12.04.2017 r. (dokładna data, godzina i miejsce zostaną
określone w terminie późniejszym).
IX.

Patronaty i Komitety
Patronat Honorowy
Polski Komitet Olimpijski
Komitet Honorowy
Jacek Krupa
Witold Bańka
Andrzej Kraśnicki
Urszula Nowogórska
Ireneusz Raś
Grzegorz Matusiak
Aleksander Tyka
Łukasz Stajuda

Przewodniczący Komitetu Honorowego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Minister Sportu i Turystyki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
Poseł na Sejm RP
Prezes Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prezes Zarządu Fundacji Lotto Milion Marzeń

Janusz Chwierut

Prezydent Oświęcimia

Leszek Dorula

Burmistrz Zakopanego

Dariusz Reśko

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Grzegorz Watycha

Burmistrz Nowego Targu

Artur Kozioł
Stefan Kolawiński
Stanisław Łukaszczyk
Bohdan Pitoń
Bronisław Stoch

Burmistrz Wieliczki
Burmistrz Bochni
Wójt Bukowiny Tatrzańskiej
Wójt Kościeliska
Wójt Poronina
Komitet Organizacyjny

Leszek Zegzda

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Tomasz Urynowicz

Wiceprzewodniczący, Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Jerzy Janczy

Wiceprzewodniczący,
Prezes Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Barbara Dziwisz
Jacek Pilch

Radna Województwa Małopolskiego,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
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Kamil Ancygier
Jan Krypa
Piotr Ludwig
Jan Kusina
Marcin Godawiec

X.

Przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Główny Specjalista ds. Projektów Sportowych Fundacji Lotto Milion Marzeń
Wiceprezes ds. sportowych
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Sekretarz Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Główny Księgowy Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Dorota Kłos

Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu
w Departamencie Turystyki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;

Ewa Grydżuk

Inspektor w Zespole ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu
w Departamencie Turystyki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Sylwia Czeremuga

Inspektor w Zespole ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu
w Departamencie Turystyki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Kontakt
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
ul. Śląska 5/1
30-003 Kraków
www.olimpiada.malopolska.pl
biuro@olimpiada.malopolska.pl
tel./fax: 012 423-46-68
Od dnia 07.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. centralne biuro olimpiady będzie funkcjonować w:

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju, ul. Park Sportowy 5, tel./fax: 18 534 94 20
Wszelką korespondencje listowną należy przesyłać wyłącznie na adres biura MZSKF w Krakowie.
Kraków, 27 stycznia 2017 r.

Załączniki:
1. Kalendarz XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017.
2. Druk zgłoszenia
3. Druk listy meldunkowej
4. Druk oświadczenia o wyrażeniu zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
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Kalendarz XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017

Kościelisko

curling

Krynica-Zdrój

3

hokej na lodzie - faza grupow a

Ośw ięcim, N. Targ

3

hokej na lodzie - finał

Krynica-Zdrój

4

koszyków ka K

Bochnia

p

z

z

z

z

z/w

5

koszyków ka M

Wieliczka

p

z

z

z

z

z/w

6

łyżw iarstw o figurow e

Krynica-Zdrój

7

łyżw iarstw o szybkie

Zakopane

8

łyżw iarstw o krótkie

Krynica-Zdrój

9

narciarstw o alpejskie - junior

Zakopane

10

narciarstw o alpejskie - junior mł

Zakopane

11

narciarstw o klasyczne - biegi

Zakopane

12

narciarstw o klasyczne - skoki, kn Zakopane

13

snow board - sbx

Jurgów

13

snow board - freestyle

Zakopane

13

snow board - alpejskie

Suche

14

sporty saneczkow e

Krynica-Zdrój

z

p

z

z

z

w
p

p/t
p/t

z

z

z

z

z z/w

z/w

z/w
p/t

z

z

w
p
p

z

z

z

z

z/w

p

t

z

z

dw

z

z/w

p

t

z

z

z

z/w

p

z/w

z/w

p przyjazd
z zaw ody
trening

dw dzień w olny
w w yjazd
OO Otw arcie Olimpiady - 25.02 godz. 17:30 - Stacja Narciarska Rusiń-Ski, 34-530 Bukow ina Tatrzańska, ul. Wierch Rusiński 70
ZO Zamknięcie Olimpiady

Pt

z

t

p

z/w z/w
p

p

z

z z/w
OO

z/w z/w

t

z

12.03

Cz

11.03

Pn Wt Śr
p

z

Legenda:

t

10.03

biathlon

2

09.03

Pt

08.03

03.03

Cz

07.03

02.03

So Nd Pn Wt Śr

1

06.03

01.03

28.02

Pt

27.02

Cz

26.02

24.02

So Nd Pn Wt Śr

25.02

23.02

w

22.02

p

21.02

Pt

20.02

17.02

Cz

19.02

16.02

So Nd Pn Wt Śr

18.02

15.02

14.02

13.02

Pt

12.02

So Nd Cz

11.02

10.02

Pt

09.02

Cz

05.02

Miejsce

04.02

Sport

03.02

Lp

02.02

Term in

So Nd
z

z/w

Z G Ł O S Z E N I E
WOJEWÓDZTWO:
sport:

Nazwisko i imię

Kierownik ekipy

Nr telefonu kontaktowego

Dane uczestnika
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwisko

Imię

Rok ur. Nr licencji

Klub sportowy
PESEL

Pełna nazwa

Nr licencji

Instytucja delegująca - nr licencji lub d elegacji

Konkurencja /
funkcja

Trener klubowy
Nazwisko i Imię

OSOBY TOWARZYSZĄCE
1
2
3
Data zgłoszenia:

.2017 r.

UWAGA:
Formularz proszę wypełniać TYLKO NA KOMPUTERZE
NIE WPISYWAĆ zawodników i klubów bez licencji PZS
1. EGZEMPLARZ proszę wysłać e-mailem na adres:
biuro@olimpiada.malopolska.pl
oraz oryginał pocztą na adres Biura MZSKF w Krakowie.
2. EGZEMPLARZ proszę wysłać e-mailem do
bezpośredniego organizatora zawodów.

Nazwisko i imię osoby zgłaszającej (podpis)

Nazwa WISS (pieczątka)

Nr licencji

LISTA MELDUNKOW A / POKW ITOW ANIE ŚW IADCZEŃ
WOJEWÓDZTWO:
sport:
miejscowość:
termin (wg regulaminu):

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Klub sportowy (pełna nazwa zgdna ze statutem)

Czytelny podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kierownik ekipy (podpis)

UWAGA!
Listy meldunkowe proszę przygotować przed przyjazdem
na OOM. Każdy uczestnik XXIII OOM (zawodnik, trener,
sędzia, osoba funkcyjna) składa własnoręczny, czytelny
podpis

Pieczątka organizatora zawodów

…………………., dnia………………………..2017 r
..…........................…………………………………….
nazwisko i imię zawodnika*/trenera*/opiekuna*/sędziego*/osoby funkcyjnej*

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych*/ mojego dziecka*/
wychowanka*, zawartych w zgłoszeniu i liście meldunkowej/pokwitowaniu świadczeń do XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017 przez Małopolski Związek
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, w celu organizacji i
przeprowadzenia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017,
zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
…………………………………………………………...
Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu i liście
meldunkowej/pokwitowaniu świadczeń do XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych Małopolska 2017 do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego w celu
ich przetwarzania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Województwo Małopolskie, w tym
administrowanych przez nie systemach informatycznych, w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem i rozliczaniem XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży w sportach zimowych

Małopolska 2017.
…………………………………………………………...
Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych osobowych*/ mojego dziecka*/ wychowanka* oraz ich poprawienia, a także o podmiocie
będącym administratorem danych osobowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednak
konieczne do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sortach zimowych Małopolska
2017 zgodnie z Decyzją nr 7 MSiT z dnia 26 stycznia 2017 r.
…………………………………………………………...
Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

