INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY NA
ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA
OLIMPIAD SPECJALNYCH - KAZAŃ 2022

INSTRUKCJA DLA ZAWODNIK REPREZENTACJI
Polskie formularze są tłumaczeniem formularzy angielskich wraz z uzupełnieniami o informacje, które będą
potrzebne w Biurze Narodowym Olimpiad Specjalnych w pracach przygotowawczych do Igrzysk (także do procesu
uzyskania wizy do Rosji). Dla jednego zawodnika oraz zawodnika rezerwowego jest przekazany następujący
komplet dokumentów do wypełnienia:
1. Formularz z danymi osobowymi zawodnika, zgłoszenie sportowe oraz pytania do wizy i związane z Covid19 tylko w języku polskim
2. Form 2 - zgoda zawodnika – w języku angielskim
3. Formularz 2 - zgoda zawodnika – w języku polskim
4. Form 3 - zgoda zawodnika na wykorzystanie wizerunku przez sponsorów – w języku angielskim
5. Formularz 3 - zgoda zawodnika na wykorzystanie wizerunku przez sponsorów – w języku polskim
6. Medical form - formularz medyczny zawodnika – w języku angielskim
7. Formularz medyczny - formularz medyczny zawodnika – w języku polskim
8. Zaświadczenie stomatologiczne
9. Opinia o zawodniku
 Proszę wypełniać formularze: TYLKO CZARNYM DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI
 Wypełnianie formularzy (dla zawodnika skł. podstawowego oraz zawodnika rezerwowego 1,2,3,4)
 Zawodnik musi posiadać paszport, który jest ważny co najmniej do 10 sierpnia 2022 roku!
 Na formularzach w języku polskim wypełniamy wszystkie pola!
 Na formularzach w języku angielskim:
- na formularzach zgody wypełniamy szare pola – w tych miejscach należy złożyć podpis zarówno na
formularzu polskim jak i angielskim.
- na formularzu medycznym na stronie 3 w miejscu opisanym jako „Signature of Licensed Medical
Examiner” (na dole strony) lekarz musi złożyć podpis i przystawić pieczęć. Oczywiście jeśli lekarz
czy opiekun czuje się na siłach wypełnić również formularz w języku angielskim to może to zrobić (jeśli nie
potrafi to i tak lekarz MUSI podpisać się w odpowiednim miejscu).
 Na podstawie przesłanych informacji w polskim formularzu zobowiązujemy się w Biurze Narodowym
Olimpiad Specjalnych Polska przetłumaczyć dokładnie podane dane na język angielski i umieścić je na
wersji angielskiej formularza medycznego/zgody/inne rejestracyjne wymagane do Igrzysk. W przypadku
pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z działem sportowym Biura Narodowego w Warszawie,
tel. 0-22 625 71 19, tel. kom. Piotr Rogalski 604 208 279 lub Małgorzata Strzałkowska 604 208 502
 ZWROT WYPEŁNIONYCH FORMULARZY LISTEM POLECONYM LUB OSOBIŚCIE DO DNIA 15
kwietnia 2021 NA ADRES:OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA, 01-199 WARSZAWA, UL. LESZNO 21
 W PRZYPADKU JEŚLI W BIURZE NARODOWYM NIE BĘDZIE W DNIU 15 kwietnia 2021
WYPEŁNIONYCH FORMULARZY REJESTRACYJNYCH TO ZAWODNIK MOŻE ZOSTAĆ
WYKREŚLONY Z EKIPY. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wydłużenia terminu zwrotu
formularza medycznego lub skanu/kopii paszportu do 15 maja 2021. Każdy przypadek opóźnienia będzie
rozpatrywany indywidualnie.
ZDJĘCIE: Proszę o załączenie do formularzy zgłoszeniowych 1 szt. zdjęcia takiego jak do dokumentów (zdjęcie
twarzy na jasnym tle, podpisane na odwrocie drukowanymi literami: nazwisko, imię, dyscyplina). Preferowane
zdjęcie w formie elektronicznej, wówczas musi być wykonane w formacie jpg, Należy je następująco podpisać:
imię. nazwisko. dyscyplina. Zdjęcie proszę wysyłać na adres p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl
SKAN PASZPORTU: Do formularzy należy załączyć skan lub kopię paszportu – tylko strona ze zdjęciem.
Preferowane zdjęcie w formie elektronicznej, wówczas może być wykonane w formacie jpg lub pdf. Skan lub
zdjęcie proszę wysyłać na adres p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl
STOMATOLOG Informuję, iż każdy uczestnik wyjazdu /zawodnik, zawodnik rezerwowy/ będzie zobowiązany do
przedstawienia zaświadczenia od stomatologa o wyleczonym uzębieniu. Ostateczny termin przesłania
zaświadczeń to 30 czerwca 2021. Żadna osoba bez zaświadczenia od stomatologa nie będzie uczestniczyć w
obozie przygotowawczym i w Igrzyskach.
Harmonogram wydarzeń dot. przygotowań oraz Igrzysk:
 Do 15 kwietnia 2021 termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych dla zawodników. Jest to też termin
nadsyłania kandydatur na trenerów/lekarza/kierownika ekipy reprezentacji więc od tego dnia też
rozpoczyna się proces wyboru trenera i innych członków ekipy.
 Do 30 czerwca termin nadsyłania zaświadczeń stomatologicznych
 Obóz przygotowawczy – Bydgoszcz 6-11 września 2021
 18 stycznia 2022- Przylot Ekipy do Kazania
 19 - 20 stycznia 2022- Program Host Town, treningi, aklimatyzacja - Kazań
 21 – 28 stycznia 2022- Preeliminacje i zawody oraz inne wydarzenia
 22 stycznia 2022 - Ceremonia Otwarcia Igrzysk
 28 stycznia 2022 - Ceremonia Zamknięcia Igrzysk
 29 stycznia 2022 - Wyjazd ekip z Igrzysk, przylot do Warszawy

