KOMUNIKAT NR 2
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich

Mazowsze 2017

I.

ZGŁASZANIE DRUŻYN
Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji

wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów,
sędziów) listy meldunkowej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej XXIII OOM.
www.oom.uniasport.pl .
Zgłoszenia ekip – reprezentacji Województwa dokonują wyłącznie Wojewódzkie
Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony
internetowej XXIII OOM Mazowsze 2017 www.oom.uniasport.pl (w zakładce pobierz).
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń (skan) reprezentacji Województwa w
poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na 7 dni przed zawodami, na
adres e-mail: zgloszenia@oom.uniasport.pl .
Oryginał zgłoszenia podpisany przez WISS wraz z listą meldunkową i z
oświadczeniami zawodników, prosimy dostarczyć w dniu przyjazdu ekipy – reprezentacji
Województwa przedstawicielom organizatora w Biurze zawodów lub na odprawie technicznej
w danym sporcie.
II. ZGŁASZANIE WYNIKÓW:
Wyniki z każdej konkurencji należy przesyłać niezwłocznie na adres e-mail:
wyniki@oom.uniasport.pl . Po weryfikacji będą umieszczane na stronie OOM.

III. KOMUNIKATY DYSCYPLIN I BIURO OLIMPIADY
Szczegółowe programy zawodów w każdej dyscyplinie opublikowane zostaną na
stronie XXIII OOM: www.oom.uniasport.pl .
W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki
rozegranych konkurencji (w biurze zawodów, wywieszane w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych itd.).
Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki
rozegranych konkurencji oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich
wyników)
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poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami systemu sportu młodzieżowego.

Centralne biuro olimpiady będzie funkcjonować od dnia 15.06.2017 r. w siedzibie Unii
Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A

tel. 883 381 208, tel. 530 907 003, e-mail: sekretariat@oom.uniasport.pl oraz
olimpiadamazowsze2017@gmail.com .
Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania Olimpiady proszę przesyłać na adres
siedziby Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

IV. CEREMONIA OTWARCIA
Główna Ceremonia otwarcia XXIII OOM odbędzie się w dniu 14.07.2017 r. o godz. 16:00 w
Karolinie (Matecznik Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. Tadeusza
Sygietyńskiego). Serdecznie zapraszamy do udziału w ceremonii otwarcia.
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