KOMUNIKAT NR 3
MISTRZOSTWA POLSKI W UKŁADACH ZBIOROWYCH
W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ
TERMIN: 18-19.12.2020r.
MIEJSCE: BIAŁYSTOK - Hala Sportowa VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8
Losowanie kolejności startów odbędzie się online dnia 15.12.2020 o godzinie 20.00 w zamkniętej
grupie na FB o nazwie „Mistrzostwa Polski w układach zespołowych 2020” prosimy przedstawiciela
klubu o dołączenie do grupy, w razie problemów prosimy o kontakt: 511916035 (Julia Strakovich)
link do grupy: Mistrzostwa Polski w układach zespołowych | Facebook

Próby planszy: piątek 18.12.2020 wg harmonogramu:
15.30 – SGAiT Bis Białystok (3)
16.00 – GWKS Ajsedora Warszawa (2)
16.20- UKS Energa Imielin (1) + UKS Silesia Chorzów (1)
16.40 – Legion Warszawa (1) + PM Syrena Warszawa (1)
17.00 - Reprezentacja Polski (1)
17.20 – UKS 41 Łódź (2)
17.40 – PTG Sokół Kraków (2) + rep. Krakowa (1)
18.10 - UKS Jantar Gdynia (2)
18.30 – SGA Gdynia (3)
19.00 – UKS Błękitna Szczecin (2) + SGA Szczecin (1) do 19.30
Odprawa sędziowska: piątek 18.12.2020 godz. 20.00 - sala konferencyjna w hotelu Ibis

Program zawodów: sobota 19.12.2020
9.30 -10.15 czas na planszy zbiorówek kl. młodzieżowej (9)
10.30-12.00 starty w kl. młodzieżowej
12:00 dekoracja w kl. młodzieżowej
12.15-12.45 czas na planszy dla zbiorówek kl. III (6)
12.50 starty w kl. III
13.50 czas na planszy dla zbiorówek kl. II (4)
14.15 starty w kl. II
14.55 czas na planszy dla juniorek (7)
15.35 starty juniorek
16.45 zakończenie zawodów – dekoracja kl. III, II i juniorek

Zawodniczki, które zakończą swój start muszą niezwłocznie opuścić planszę rozgrzewkową jak i
startową.
Ha hali mogą przebywać wyłącznie: gimnastyczki, trenerki i sędziny.
Do dnia 16.12.2020 należy przesłać na mail Brawo.bialystok@wp.pl skład reprezentacji (gimnastyczki,
trenerki i sędziny). Wszystkie osoby wchodzące na halę muszą mieć ze sobą podpisany
kwestionariusz COVID (druk w załączeniu).
Istnieje możliwość zamówienia obiadów na sobotę - z dostawą na halę - koszt jednego obiadu - 25 zł
Ilość zamawianych porcji obiadowych i dane do faktury proszę wysyłać na maila
brawo.bialystok@wp.pl do środy 16.12.2020. Obiady dla sędzin zapewnia organizator.
Przypominamy, że restauracje hotelowe są zamknięte – możliwe jest planowanie wyżywienia w
formie zewnętrznego cateringu lub w hotelu z dostawą do pokoju (szczegóły w hotelach).
MUZYKA: Prosimy o pilne dosłanie plików z muzyką – ostateczny termin to 14.12.2020r. na adres
brawo.bialystok@wp.pl nazwy pliku (bez polskich znaków) w formacie KATEGORIA_KLUB przykład:
„MLODZIK_SGABIALYSTOK.mp3” lub „III klasa_Ajsedora.mp3”…
OPŁATA STARTOWA: 300,- zł (za drużynę) - prosimy o dokonanie brakujących wpłat do 11.12.2020r.
na konto BRAWO Białystok:

95 – 1600 - 1462 – 1876 – 7369 – 0000 - 0001

z podaniem w tytule przelewu „MP zbiorówek + NAZWA KLUBU”
Dane do wystawienia faktury należy przesłać na: brawo.bialystok@wp.pl

Przypominamy o naszej prośbie dot. przesłania autoprezentacji na mail: brawo.bialystok@wp.pl:
a)
b)
c)

zdjęć drużyn i poszczególnych zawodniczek, z krótkim opisem doświadczeń/osiągnięć
gimnastycznych
logo klubu z krótką charakterystyką/historią
prezentacji trenerek i sędzin.

W/w materiały chcemy wykorzystać do prezentacji w wydarzeniu oraz podczas transmisji online.

OSOBA DO KONTAKTU: Urszula Polińska tel. 602 266 544

TRANSMISJA ONLINE: rell.tv rell.pl | Facebook
ZDJECIA: Leszek Tomaszewski Leszek Tomaszewski Fotografia | Facebook

Imię i Nazwisko uczestnika…………………………………………….…..

nr telefonu ………………………………..

Oświadczenie o stanie zdrowia w związku z pandemią SARS - CoV-2
Oświadczam,
- że znane są mi czynniki ryzyka zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz
przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję zw. z udziałem dziecka w zawodach
- że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em objawów infekcji, w szczególności objawów infekcji górnych dróg
oddechowych
- że osoby wspólnie zamieszkujące z w/w dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają w izolacji.
- że zapoznałam/em się z dodatkowym regulaminem i akceptuję jego postanowienia
- że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla uczestników imprez i
zawodów w związku z pandemią COVID - 19.
- zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące na
zawodach Mistrzostwa Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej oraz obowiązujące zasady
higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń

W przypadku gdy u mojego dziecka pojawią się objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, dalej: RODO)
wyrażam zgodę na:
• przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez BRAWO Białystok w celu organizacji i
przeprowadzenia zawodów Mistrzostwa Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej
• nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie tradycyjnej
(np. katalogi, foldery, notatki prasowe) i elektronicznej, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
Mistrzostw Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej
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Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BRAWO Białystok (Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 31)
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach związanych z:
• organizowania i przeprowadzania zawodów Mistrzostwa Polski w układach zespołowych w gimn. artystycznej
• promocji i marketingu usług (związanych z prowadzoną działalnością sportową)
• celach epidemiologicznych związanych z COVID 19.
3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom,
jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia zawodów Mistrzostwa Polski w układach zespołowych w
gimnastyce artystycznej lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze
• pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania
swoich obowiązków
• organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentacji
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie
danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody - tylko w formie pisemnej, nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem)
6.Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i przeprowadzenia Mistrzostwa
Polski w układach zespołowych w gimnastyce artystycznej , a ich niepodanie uniemożliwi udział w zawodach.
8. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
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