
         

1. Organizator  
Organizatorem VI Mistrzostw Polski Pole & Aerial, zwanych dalej „Zawodami”, jest Stowarzyszenie 
Polskiej Społeczności Pole Sport, zarejestrowane dnia 12.04.2016 roku, o numerze KRS 0000611147, z 
siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Organizatorem”.  
 
2. Termin i miejsce  
Zawody będą odbywały się w dniach:  
17-19 marca 2023r. dla dyscyplin: pole sport, artistic pole, ultra pole, para pole; 
28-30 kwietnia 2023r. dla dyscyplin: aerial hoop, artistic hoop, aerial pole;  
Dokładny plan i numery startowe zawodników dla danych dat zostanie podany na dwa tygodnie 
przed każdą z nich. 
W przypadku odgórnej decyzji IPSF, dotyczącej rozgrywanych dyscyplin, dodanie nowej dyscypliny 
będzie ogłoszone publicznie wraz z dodaniem oddzielnego terminu naboru. 
Zawody odbędą się w sali gimnastycznej ‘Spodek’, Aleja W. Korfantego 35 40-005 Katowice 
 
3. Forma Mistrzostw 
Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w formie rywalizacji stacjonarnej. Ze względu na 
nieprzewidziane wydarzenia losowe w skali kraju czy mogące się pojawić ograniczenia / obostrzenia, 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Mistrzostw Polski tylko i wyłącznie w momencie, 
kiedy będzie to najwyższą koniecznością. Może to również oznaczać ograniczenie liczby miejsc na 
widowni lub wyłączenie widzów z uczestnictwa w evencie.  
 
4. Regulacje  
VI Mistrzostwa Polski Pole & Aerial aprobowane są przez Międzynarodową Federację Pole Sport 
(International Pole Sports Federation) i są rozgrywane jako kwalifikacje do Mistrzostw Świata IPSF, co 
jest równoznaczne z wykorzystaniem zasad i regulacji IPSF jako zasad rozgrywania Zawodów.  
Zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, odpowiednimi dla swojej 
dyscypliny Kodeksami Punktów IPSF obowiązujących na rok 2023, Kodeksem Etyki oraz Zasadami i 
Regulacjami IPSF oraz na ich podstawie zgłosić się i przygotować do Zawodów. Wszystkie dokumenty 
są dostępne na stronie http://www.pspolesport.pl/dokumenty,i17.html  
Zawodnik jest zobowiązany do sprawdzania aktualności dokumentów na stronach internetowych PSPS 
i IPSF i przygotowania się wedle ostatnich aktualizacji. O aktualizacji dokumentów Organizator będzie 
informował na grupie zawodników.  
Zawodnik ma obowiązek pamiętać, iż wersja angielska Kodeksów, jest wersją ostateczną. 
 
5. Zawodnicy  
Zawodnikiem VI Mistrzostw Polski Pole & Aerial może być osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, 
posiadająca potwierdzający to dokument, będąca sportowcem zrzeszonym w International Pole Sport 
Federation, za pośrednictwem narodowej organizacji danego kraju (członkostwo zawodnika 
http://www.pspolesport.pl/zwyczajni---zawodnik,i144.html) na dany rok. Studio/szkoła/klub, które 
chce być reprezentowane przez zawodnika, zobowiązane jest do zapoznania się z regulacjami 
http://www.pspolesport.pl/kluby-zrzeszone,i214.html  Zawodnicy z sekcji najwyższych (Elite w sporcie 
i Profesjonalistach w artistic) w roku 2023 są zobligowani do startu ze szkół/studio zrzeszonych. 

http://www.pspolesport.pl/dokumenty,i17.html
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Zawodnikiem biorącym udział w kategoriach Open może być osoba, która posiada obywatelstwo kraju, 
w którym nie odbywają się zawody aprobowane przez International Pole Sports Federation, 
posiadająca dokument potwierdzający obywatelstwo. 
 
6. Zrzeszenie szkół 
Zawodnicy najwyższych sekcji w każdej z dyscyplin, zobowiązani są do startu ze studio zrzeszonego. 
Lista studio zrzeszonych na rok 2023 dostępna jest na stronie 
http://www.pspolesport.pl/2023,i236.html  
Studiem zrzeszonym, które zawodnik może reprezentować jest miejsce, które wypełniło aplikację 
dostępną na http://www.pspolesport.pl/kluby-zrzeszone,i214.html  i opłaciło składkę na 2023. Lista 
aktualizowana jest na bieżąco, według terminów opłacenia składek przez kluby. 
W przypadku braku opłacenia składki przez klub, a widniejącego na liście zgłoszonych zawodników, 
studio będzie miało 2 tygodnie po zakończeniu zgłoszeń na dopełnienie formalności. Zawodnik otrzyma 
informację o dopełnieniu / niedopełnieniu formalności przez klub po upływie wyznaczonego terminu i 
będzie miał 7 dni na znalezienie zrzeszonego klubu. W przypadku niedotrzymania terminu, zostanie 
skreślony z listy startujących.  
Lista klubów z wypełnioną deklaracją w poprzednim roku http://www.pspolesport.pl/2022,i228.html  
 
7. Uczestnictwo  
Ze względu na zapewnienie wszystkim maksymalnego bezpieczeństwa, każdy uczestnik (wraz z 
osobami towarzyszącymi) zobowiązany jest do pojawienia się na miejscu zawodów tylko i wyłącznie w 
przypadku braku jakichkolwiek objawów chorobowych i komplikacji zdrowotnych. W przypadku 
rezygnacji ze startu w zawodach po ostatecznym terminie rezygnacji, zawodnik jest zobowiązany do 
dostarczenia dokumentów medycznych, potwierdzających brak możliwości uczestnictwa w zawodach, 
zgodnie z zapisami w No Show Policy. Rezygnacja z zawodów w którymkolwiek momencie wiąże się z 
brakiem zwrotu opłat.  
 
8. Kategorie i sekcje  
Szczegółowy opis kategorii i sekcji znajduje się w Zasadach i Regulacjach International Pole Sports 
Federation, zawartych w odpowiednich Kodeksach Punktów danej dyscypliny. Zawodnik w zgłoszeniu 
wybiera sekcję i kategorię odpowiednią do swojego doświadczenia oraz kategorii wiekowej. 
Konsekwencją zgłoszenia się do nieprawidłowej sekcji/kategorii jest dyskwalifikacja (patrz Kary 
Głównego Sędziego w Kodeksach Punktów). W przypadku zgłaszania się do różnych dyscyplin, 
zawodnik wybiera sekcję wg. doświadczenia dla każdej z nich. Sekcja zawodnika występującego w 
różnych kategoriach w jednej dyscyplinie musi być ta sama.  
 
9. Zgłoszenia i terminy  
Zgłoszenia na Mistrzostwa Polski Pole & Aerial 2023 będzie można dokonać drogą elektroniczną, 
poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie http://www.pspolesport.pl/zgloszenia,i235.html  
Zgłoszenia będą otwarte tylko przez 3 tygodnie tj. w dniach: 
28 listopada – 18 grudnia 2022r. dla MP Pole. Termin zgłoszeń upływa ostatecznie: 18 grudnia 2022, o 
godzinie 23.59 
9 stycznia – 29 stycznia 2023r. dla MP Aerial. Termin zgłoszeń upływa ostatecznie: 29 stycznia 2023, o 
godzinie 23.59 
Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, wymienione w 
pkt. 9 Regulaminu. W przypadku przesłania zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niekompletnego, 
zawodnik nie będzie uwzględniony na listach startowych, a opłaty niezwrócone.  
 
Terminy obowiązujące na VI Mistrzostwach Polski Pole & Aerial: 
  

http://www.pspolesport.pl/2023,i236.html
http://www.pspolesport.pl/kluby-zrzeszone,i214.html
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http://www.pspolesport.pl/zgloszenia,i235.html


         

POLE AERIAL 

17-19 marca 2023 – VI Mistrzostwa Polski Pole & 
Aerial 2023 dla dyscyplin: pole sport, artistic 
pole, para pole, ultra pole; 
3 marca 2023 – ogłoszenie ostatecznego planu i 
numerów startowych; 
26 lutego 2023 – ostateczny termin wysyłania 
certyfikatów WADA; 
23 lutego 2023 – termin ostatecznej rezygnacji; 
9 lutego 2023 – ostateczny termin wysyłania 
formularzy; 
2 lutego 2023 – ostateczny termin wysyłania 
muzyki; 
26 stycznia 2023 – ostateczny termin wysyłania 
formularzy do sprawdzenia przez HJ* 
*termin może ulec zmianie po przydzieleniu HJ i 

konsultacji; zmiana terminu będzie podawana na grupie 
zawodników; 

28 listopada – 18 grudnia 2022 – termin 
przyjmowania zgłoszeń na MP; 
 

28-30 kwietnia 2023 – VI Mistrzostwa Polski Pole 
& Aerial 2023 dla dyscyplin: aerial hoop, hoop 
artistic, aerial pole; 
14 kwietnia 2023 – ogłoszenie ostatecznego 
planu i numerów startowych; 
9 kwietnia 2023 – ostateczny termin wysyłania 
certyfikatów WADA; 
6 kwietnia 2023 – termin ostatecznej rezygnacji; 
23 marca 2023 – ostateczny termin wysyłania 
formularzy; 
16 marca 2023 – ostateczny termin wysyłania 
muzyki; 
9 marca 2023 – ostateczny termin wysyłania 
formularzy do sprawdzenia przez HJ* 
*termin może ulec zmianie po przydzieleniu HJ i 

konsultacji; zmiana terminu będzie podawana na grupie 
zawodników; 

9-29 stycznia 2023 – termin przyjmowania 
zgłoszeń na MP; 
 

 
 
 
10. Dokumenty  
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny on-line na stronie 
http://www.pspolesport.pl/zgloszenia,i235.html Zgłoszenia będzie można dokonać podając 
wymagane w formularzu dane oraz poniższe załączniki: 

• Potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej; 

• Zdjęcie twarzy lub sylwetki zawodnika (niedopuszczalne są zdjęcia w charakterze exotic lub 
podobne); 

Do startu wymagane jest również ubezpieczenie zawodnika NNW, które należy przedstawić przy 
rejestracji przed zawodami.  
 
11. Opłata startowa i członkowska 
Opłata startowa za uczestnictwo w zawodach wynosi 240,00 zł – soliści; 420,00 zł – duety;  
Dla kategorii niepełnoletnich w opłacie startowej zawarte są dwie wejściówki – dla zawodnika oraz 
opiekuna prawnego. Dla pozostałych kategorii – wejściówka dla zawodnika. Wejściówki obowiązują 
tylko na dzień startu zawodnika. Aprobowani Trenerzy IPSF otrzymują wejściówki darmowe tylko po 
przesłaniu certyfikatu, ważnego na rok 2023 na zawody@pspolesport.pl  
Wpłat należy dokonać na:  
93 1950 0001 2006 9919 2494 0002  
Bank Pekao 
Polska Społeczność PS  
o tytule: 'startowe, Pole Sport (lub Artistic Pole, Aerial Hoop Sport, Aerial Hoop Artistic), imię i 
nazwisko, sekcja i kategoria" np. startowe Pole Sport, Anna Kowalska, Elite Seniorki; 
Każde zgłoszenie dotyczy startu w jednej dyscyplinie. W przypadku chęci startu w różnych 
dyscyplinach, do każdej z nich należy przesłać oddzielne zgłoszenie. 
Tylko zawodnik z aktualnym członkostwem na dany rok, może brać udział w MP. Informacje o 
rodzajach członkostwa dostępne są na http://www.pspolesport.pl/czlonkowie,m3.html  

http://www.pspolesport.pl/zgloszenia,i235.html
mailto:zawody@pspolesport.pl
http://www.pspolesport.pl/czlonkowie,m3.html


         

Zawodnik może wybrać rodzaj członkostwa (zwyczajne lub zawodnika). Opłata członkowska musi 
zostać uiszczona maksymalnie do końca lutego 2023.  
Opłaty nie są zwracane w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w którymkolwiek momencie.  
 
12. Grupa zawodników 
Wszystkie bieżące informacje przesyłane są zawodnikom poprzez grupę dla zawodników na portalu 
facebook. Adres grupy zawodników Organizator podaje po przyjęciu zgłoszenia. Grupa dostępna jest 
tylko i wyłącznie dla zawodników, opiekunów zawodników niepełnoletnich oraz trenerów 
aprobowanych przez IPSF. W przypadku rezygnacji rodzica z reprezentowania niepełnoletniego 
zawodnika na grupie zawodników, rodzic może przekazać możliwość uczestniczenia w grupie 
trenerowi, który nie jest aprobowany. Taką informację należy przesłać mailowo na 
zawody@pspolesport.pl.  Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia do grupy (ze wskazaniem 
wszystkich podpunktów oraz akceptacji regulaminu grupy) będą akceptowane. Nieobecność 
zawodnika i/lub opiekuna prawnego zawodnika może skutkować brakiem dostępu do niezbędnych 
informacji.  
 
13. Dresy zawodnika 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami IPSF każdy startujący zawodnik musi posiadać dresy określone 
odpowiednimi wytycznymi. Zgodnie z wytycznymi dla federacji narodowych wszyscy startujący 
zawodnicy, nie posiadający dresów zgodnych z wytycznymi IPSF, będą posiadać ujednolicone dresy 
federacyjne. Zakup dresu jest jednorazowy i obowiązkowy tylko dla zawodników nie posiadających 
dresów klubowych, a dresy pozostaną własnością zawodnika – dresy będą obowiązywały przez 
wszystkie zawody aprobowane przez IPSF (Mistrzostwa regionalne i krajowe). Koszt dresów to 260 zł. 
Szczegółowe informacje będą przekazywane na grupie zawodników. W przypadku nieposiadania dresu 
zgodnego z wytycznymi w Kodeksie Punktów, zawodnik musi liczyć się z punktami ujemnymi. Dresy 
klubowe są dopuszczalne tylko dla klubów zrzeszonych. 
 
 
14. Sędziowanie  
Zawody aprobowane przez IPSF sędziowane są zawsze przez wyszkolonych, certyfikowanych sędziów 
International Pole Sports Federation. Panel / panele sędziowskie będą podane do wiadomości po 
przypisaniu ich krajowym mistrzostwom przez IPSF.  
 
15. Muzyka i czas występu  
Szczegóły dotyczące wyboru muzyki oraz czasu występu znajdują się w Zasadach i Regulacjach Kodeksu 
Punktów na rok 2023. Kodeksy Punktów dostępne są na stronie 
http://www.pspolesport.pl/dokumenty,i17.html  
  
16. Makijaż, włosy, gripy, scena, rury, filmowanie  
Informacje na temat włosów i makijażu, gripów, sceny, rur i filmowania znajdują się w Zasadach i 
Regulacjach.  
 
17. Dyskwalifikacja  
Powody, dla których zawodnik może zostać zdyskwalifikowany wymienione zostały w pkt. 20 Zasad i 
Regulacji oraz w Karach Głównego Sędziego.  
  
18. Antydoping  
Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad antydopingowych WADA oraz do niestosowania 
środków z listy, która jest dostępna na www.polesports.org. Każdy zawodnik uczestniczący w MP w 

mailto:zawody@pspolesport.pl
http://www.pspolesport.pl/dokumenty,i17.html


         

najwyższych sekcjach, zobowiązany jest do ukończenia bezpłatnego kursu antydopingowego dla 
zawodników, dostępnego na  https://adel.wada-ama.org/  
 
19. Protest  
Zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia protestu. Zasady i proces postępowania opisane są w pkt. 
25 Zasad i Regulacji.  
 
 
20. Postanowienia końcowe  
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Zasadami i Regulacjami IPSF, 
Kodeksem Punktów czy Kodeksem Etyki, prosimy o kontakt z Organizatorem, pod adresem 
zawody@pspolesport.pl  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o zmianach informować natychmiast 

wszystkich zainteresowanych. 

 

 

 

Obowiązek informacyjny  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Grzywaczewska, prezes Stowarzyszenia Polskiej Społeczności Pole Sport, 

KRS: 0000611147. Dane kontaktowe: prezes@pspolesport.pl  

2. Cele przetwarzania danych osobowych: - na potrzeby wykonania zawartej umowy - w celu przesyłania informacji 

handlowych - w celu spełnienia obowiązku ustawowego Podstawa prawna art. 6 ust. 1 RODO  

3. Kategorie przetwarzania danych osobowych: - imię i nazwisko - adres zamieszkania - numer telefonu, e-mail - Pesel - Data 

i miejsce urodzenia - nr. dowodu osobistego  

4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora: - dostosowanie usług do potrzeb klienta  

5. Odbiory danych osobowych:  

- Odbiorcą Państwa danych osobowych, w zakresie pełnienia obowiązku ustawowego, jest firma DORADCA PODATKOWY 

GRAŻYNA ZARZECZNA, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 3, NIP: 6321000343, świadcząca usługi księgowe dla 

Stowarzyszenia Polskiej Społeczności Pole Sport  

- Odbiorcą Państwa danych osobowych, w zakresie pełnienia obowiązku ustawowego, jest firma SIXPOINTS JĘDRZEJ 

KORONOWICZ, 80-041 Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, NIP: 5842612410, świadczącej usługi ankiet online dla 

Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport  

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.  

7. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także 

po jej wygaśnięciu przez okres w jakim możliwy jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy (maksymalnie 10 

lat). Ponadto, w celu wykonania obowiązku ustawowego dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu 

roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Ponadto dla celów statystycznych i marketingowych administrator 

przechowuje dane osobowe przez czas istnienia podstawy prawnej przetwarzania danych.  

8. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  

- prawo dostępu do swoich danych lub otrzymania ich kopii  
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych  

https://adel.wada-ama.org/
mailto:prezes@pspolesport.pl


         

- prawo do usunięcia danych osobowych  
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
- prawo do wyrażenia sprzeciwu lub wniesienia skargi do Organu Nadzorczego  
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed ich cofnięciem  

9. Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i 

jej wykonania. 


