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Komunikat organizacyjny nr 3
III Festiwal Sportów Gimnastycznych
Gdańsk, 28.06 – 01.07.2018 r.

Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w Gimnastyce Sportowej kobiet
i mężczyzn, Gimnastyce Artystycznej, Akrobatyce, Trampolinie i Skokach na
Ścieżce.

1. Organizator
AWFiS Gdańsk, ul. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
KS AZS AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk, tel. 58 552 47 21, e mail: sekretariat.azs@awf.gda.pl;
Polski Związek Gimnastyczny, ul. Ratuszowa 11, 03‐450 Warszawa, tel.: 570
990 303, e - mail: kontakt@pzg.pl
BEZPOŚREDNI KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:


58 554 71 21 – BIURO PZG



785 550 391 – Beata Stefanowicz AWFiS



572 372 788 – Piotr Sawicki KS AZS AWFiS72

2. Termin zawodów
28.06 – 30.06.2018 r.

3. Miejsce zawodów
Hala Gimnastyczna Leszka Blanika, ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk;
Hala Widowiskowo – Sportowa AWFiS Gdańsk, ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk.

4. Akredytacja
MIEJSCE AKREDYTACJI – HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA AWFiS
Akredytacja odbywać się będzie w biurze zawodów dnia 28.06.2018 r. w godzinach
od 8:00 – 15:00 w holu głównym AWFiS

do przedstawienia w biurze zawodów






Opłacenie startowego – potwierdzenie przelewu,
Opłacenie kosztów pobytu,
Posiadanie aktualnych badań lekarskich,
Aktualną licencję PZG
Ubezpieczenie NW;

5. Opłaty miejscowe
W związku ze opłatami za miejsca noclegowego w ostatnim tygodniu przed
Mistrzostwami, nie będą dokonywane zwroty opłat w przypadku wycofania
uczestników (dotyczy to również kontuzji)
6. Muzyka
Dla klubów które nie prześlą muzyki na adres imp.gda.2018@gmail.com do
dnia 26.06.2018 (termin był do 10.06) – kara regulaminowa – 300 zł od delegacji –
płatne na konto KS AZS AWFiS Gdańsk

7. Harmonogram zawodów



Harmonogram zawodów w załączniku do niniejszego komunikatu.
Listy
startowe
dostępne
na
stronie
internetowej

-

https://online.itdsport.pl/#/strony/strona-glowna
8. Regulamin Zawodów
Podczas zawodów obowiązywać będzie regulamin zawodów. Bardzo prosimy
wszystkie delegacje o zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie na
zawodach. Podpisany regulamin będzie znajdował się na każdej Sali oraz otrzyma go
każda delegacja podczas akredytacji.
9. Posiłki
Przy akredytacji wszystkie delegacje dostaną karteczki na posiłki.
Wszystkie posiłki – śniadanie, obiad, kolacja - stołówka AWFiS
Posiłki dla sędziów zaczynają się od kolacji w czwartek (Akro, Tramp, GA, wybrani
sędziowie GSM i GSK). W piątek i sobotę obiady i kolacje dla sędziów będą
dostarczane na Hale zawodów.
Dla sędziów nie mieszkających w hotelu Oliwskim – śniadania wydawane będą na
stołówce AWFiS za okazaniem karteczki (karteczki dla tych sędziów do odbioru
podczas akredytacji).
10. Hotele
Delegacje mają z góry przydzielone miejsca w hotelach. Dla Gimnastyki Sportowej
kobiet i mężczyzn ze względu na duże obłożenie w okresie wakacyjnym może być
dostępny nawet od godz. 14:00. Bardzo proszę wziąć pod uwagę tą informację przy
planowaniu podróży.

11. Poczet Sztandarowy
Podczas uroczystości otwarcia do Pocztu Sztandarowego zostali powołani:
 Gabriela Janik (Mistrzyni Polski GSK 2017)
 Natalia Kozioł (Mistrzyni Polski GA 2017)
 Łukasz Tomaszewski (Mistrz Polski TRAMP 2017)
12. Ceremonia otwarcia i dekoracje
Program uroczystości otwarcia i dekoracji wszystkie delegacje otrzymają przy
akredytacji
13. RODO
W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, wszyscy uczestniczy
zawodów zobowiązani są do podpisania oświadczenia o przetwarzaniu danych
osobowych.
14. Numery startowe
Zawodnicy dyscyplin: GSM, GSK, Tramp, Skoki i GA mają obowiązek startu z
numerem startowym. Numery startowe wraz z agrafkami każda delegacja otrzyma
przy akredytacji.
15. Odprawy techniczne, sędziowskie, kierowników ekip
Godziny poszczególnych odpraw w załączniku do niniejszego komunikatu.

REGULAMIN IMPREZY- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sportach
Gimnastycznych 28-30.06.2018 r.
Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 wraz z późniejszymi
zmianami Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sportach Gimnastycznych w dniach 28-30.06.2018
nie podlegają Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

§1
Zobowiązania
1. Regulamin imprezy niemasowej obowiązuje na całym terenie Indywidualnych Mistrzostw
Polski w Sportach Gimnastycznych w dniach 28-30.06.2018 zwanej dalej „Imprezą”,
której organizatorem jest KS AZS AWFiS Gdańsk, AWFiS Gdańsk oraz PZG.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom
niniejszego Regulaminu
3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dostępny na stronie internetowej imprezy
(https://www.facebook.com/imp.gda.2018), podczas akredytacji, w biurze zawodów.
§2
Cel imprezy
1. Wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach oraz konkurencjach.
2. Popularyzacja wszystkich sportów gimnastycznych w województwie pomorskim.
§3
Zasady szczegółowe
1. Zgłoszenia, przebieg organizacji zawodów, warunki uczestnictwa, pracę komisji sędziowskich,
sposób wyłaniania zwycięzców we wszystkich sportach gimnastycznych regulują Regulaminy
Zawodów Centralnych PZG z roku 2018 (dostępne na stronie PZG)
2. Program zawodów stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przebywać w miejscu rozgrywania imprezy mogą tylko uczestnicy imprezy (zawodnicy,
sędziowie, trenerzy, organizatorzy)
4. Dla widzów wyodrębniony jest osobny obszar wskazany przez organizatora. Ilość miejsc jest
ograniczona. Dla rodzin uczestników są przewidziane wejściówki (ograniczona liczba).
5. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną, obsługą medyczną i obsługą
informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.
6. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające
swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby
porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych
dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do
służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
7. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb
porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy,
sprzętu sportowego, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia
stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego
regulaminu.
9. Wyłączność na obsługę cateringową posiada PPH "BMJ" Marian Wandtke Sp.J. 80-336
Gdańsk Kazimierza Górskiego 1 Nip 584 020 27 48
10. Handlowcy mogą prowadzić sprzedaż produktów i usług w wyznaczonych miejscach na
podstawie zawartych umów z podmiotem wskazanym w pkt.1
§4
Uprawnienia służb
1. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych)
do:
a) sprawdzenia akredytacji,
b) sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia
braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania
tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
d) zatrzymania, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
b) zabrania się wnosić opakowań szklanych, puszek oraz wszelkich ostrych narzędzi
c) na trenie całego obiektu objętego imprezą jest całkowity zakaz palenia papierosów oraz
e-papierosów,
d) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje
alkoholowe oraz środki bądź substancje,
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren
imprezy.
§5
Zachowanie podczas imprezy
1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał
innym osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej,
służby porządkowej, służby informacyjnej oraz Policji
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy
podlega wydaleniu z obiektu przez służby porządkowe lub służby informacyjne.
4. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu
przeznaczonym dla publiczności.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
6. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie
wolnym.
7. Podczas zawodów na HALI GIMNASTYCZNEJ LESZKA BLANIKA zawodnicy mają obowiązek
przebrania obuwia przed wejściem na salę główną (zaleca się, klapki, baletki).

§6
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy: opakowań szklanych, puszek,
napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, urządzeń
do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej), rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie
imprezy, naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej, używania
wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób, wchodzenia na obszary,
które nie są dostępne dla widzów. Na całym terenie obiektów obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia papierosów a także używania papierosów elektronicznych.
2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające,
zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania.
§7
Służby porządkowe i informacyjne
1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.
2. Do służb Organizatora zalicza się:
a) służby medyczne,
b) służby porządkowe (pracownicy agencji ochrony osób i mienia z którymi organizator ma
podpisaną umowę)
c) służby informacyjne
3. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa
w §3 i §4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem Służba
Porządkowa określające: nazwę wystawcy, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
§8
Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność
wynikająca z przepisów prawa.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia na swój koszt.
3. Organizator ma prawo usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do
powyższego Regulaminu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Piotr Sawicki

