
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Warszawska Olimpiada Młodzieży 

w pływaniu artystycznym 

 
Organizatorzy: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin: 27-28 maja 2022 (piątek-sobota)  

  

Miejsce: 27.05 Pływalnia w Zespole Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie 

Ul. Jana Pawła II 69, Warszawa 

28.05 CRS Bielany Pływalnia Conrada 6  

 

 

Organizator: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki,  

Klub Sportowy Synchro Warszawa 

   

Regulamin: Zawody rozgrywane będą zgodnie z zasadami FINA obowiązującymi na lata 

2018-2021 z wyjątkiem: 

- konkurencja duetów i duetów mix, a także solo damskiego i solo męskiego 

stanowić będzie jedną konkurencją w każdej kategorii wiekowej 

- kolejność startowa programów dowolnych zostanie ustalona w dniu 

27.05.2022 przy użyciu komputerowego programu losującego  

- liczba osób startujących w kombinacji 4-10 

- w konkurencji team i kombinacja mogą startować mężczyźni 

 

Program 27 maja 2022 

17.00-17.45 Rozgrzewka  

17.15-17.45 Odprawa techniczna dla sędziów 

18.00- 20.00 Konkurencja figur 

  

28 maja 2022 

8.30- 9.00 

8.15- 9.00 

Odprawa sędziowska 

Rozgrzewka do programów team, solo 

9.10- 9.20 oficjalne otwarcie zawodów 

9.30- 12.00 

12.00- 12.45 

Konkurencje: team, solo  

Rozgrzewka do programów duet i kombinacja 

13.00- 15.00 Konkurencje: duet, kombinacja 

15.00-16.00 DEKORACJA ZAWODNICZEK. ZAKOŃCZENIE ZAWODOÓW 

 

 

 

 



 

 

Figury zawodów:  

 

Młodzik – 4 FIGURY 

1) 106 Straight Ballet Leg 1.6 
2) 301 Barracuda 1.9 
3) 420 Walkover Back  1.9  
4) 327 Ballerina  1.8 
 

 

Junior 13-15 lat – 4 FIGURY 

1) 423 Ariana 2.2  
2) 143 Rio  3.1  
3) 240a Albatross Half Twist 2.2  
4) 403 Swordtail  2.3  
 

Junior – 4 FIGURY 

1) 308i Barracuda Airborne Split Spin Up 3600  3.3  
2) 355g Porpoise Twist Spin 2.6 
3) 320 Kipswirl Split Closing 180 ̊ 2.3 

4) 440 Ipanema 3.0 
 

Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający status „aktywny” na 

dzień 27.05.2022r. w systemie SEL Polskiego Związku Pływackiego i aktualne 

badania lekarskie. Każda zawodniczka ma prawo startu w 6 konkurencjach: 

DUET, ZESPÓŁ, SOLO, DUET MIX, KOMBINACJI oraz w FIGURACH. 

 

Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

• Opłata startowa wynosi 20zł od każdego zgłoszonego startu zawodnika, 

    dotyczy startów w dniu 28.05.2022r. 

 

Zgłoszenia: ostateczne zgłoszenie proszę przesłać do dnia 21 maja 2022r 

 

Zgłoszenie należy przesyłać są na adres e-mail: 

ula.puszcz@gmail.com 

  

W tytule wiadomości: OSTATECZNE zgłoszenie na WOM 2022, nazwa klubu. 

Przy braku ostatecznego zgłoszenia obowiązuje zgłoszenie wstępne. 

 

Sędziowie: Sędzia Główny Zawodów: Urszula Puszcz 

Zgodnie z zasadami generalnymi. 

 

Muzyka: Pliki muzyczne w formacie MP3 i opisane według klucza jak poniżej należy 

przesłać na adres:  

 ula.puszcz@gmail.com 

 

 Klucz opisu plików muzycznych: 

 skrót kategorii wiekowej (M- młodzik, JM- junior młodszy, JS- junior starszy)_ 

konkurencja (DUET/TEAM/COMBO/SOLO)_nazwiska zawodników  

(w kolejności alfabetycznej; w przypadku zespołu i kombinacji 3 pierwsze 

nazwiska) 

   

  Przykład:  

M_DUET_KOWALSKA_WIŚNIEWSKA 

JS_TEAM_KOWALSKA_WIŚNIEWSKA_ZIELINSKA 

 

Noclegi: nie dotyczy 
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Nagrody: Za 3 pierwsze miejsca w konkurencji solo, duet, zespół oraz kombinacja 

przyznane zostaną medale oraz dyplomy 

 

 

Dodatkowe informacje:  

  

Zawodników prosimy o przybycie na zawody w dniu 28.05.2022r. w uczesaniu 

ora położonej na włosy żelatynie. 

Strefa żelatyny – w szatni rodzinnej zostanie zorganizowana strefa żelatyny i 

prosimy z niej korzystać ze względu na konieczność pozostawienia obiektu po 

zawodach w stanie porządku. W strefie żelatyny są kontakty. Każdą ekipę 

prosimy o zabezpieczenia WŁASNEGO CZAJNIKA oraz gotowanie wody pod 

nadzorem osoby dorosłej (ze względu na wiek zawodników oraz względy 

bezpieczeństwa). Prosimy o niepozostawiania czajników z gorącą wodą bez 

opieki osoby dorosłej. 

 

Zawodnicy w czasie konkurencji programów przebywają na trybunach; 

zawodnicy biorący udział w konkurencji mają obowiązkiem stawić się w 

strefie„lass call room” na 3 programy przed swoim numerem startowym. Ze 

względu na płynność zawodów, zwracamy się do trenerów i opiekunów ekip o 

dopilnowanie tej części logistyki zawodów. 

 

 

.•11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA 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   Warszawsko –Mazowiecki   

Okręgowy   Związek Pływacki(zwany  dalej  W-MOZP)  z  siedzibą,   

w  Warszawie  (00-968)  przy  ul.  Marymonckiej  34( e-mail: biuro@wmozp.pl,  

tel: +48 882194798) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. 

•2. Z inspektorem ochrony danych Warszawsko –Mazowieckiego Okręgowego 

Związku Pływackiego można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@wmozp.pl. 

•3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

zawodów pływania synchronicznego z Kalendarza W-MOZP na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

•4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i 

tym samym upoważniam W-MOZP 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 W-MOZP, w związku z realizacją celów statutowych W-MOZP i 

prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa sportowego. 

•5. 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. 

•6. 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 
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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. 

•7. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych 

osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 

w/wym. zawodach. 

 

 


