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1.Wysyłanie zgłoszeń
Warunkiem przystąpienia do konkursu na organizację Mistrzostw Polski w Speedcubingu
2022 (dalej: Mistrzostw) jest wysłanie zgłoszenia w formacie PDF na adres
zarzadpss@kostkarubika.org w czasie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. W zgłoszeniu
powinny znaleźć się wszystkie informacje wymienione w punkcie 2 wytycznych.

2.Zawartość zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu na organizację Mistrzostw powinno zawierać następujące
informacje:

a. Data wydarzenia
Jedna lub więcej propozycji terminu, w tym roku preferowalibyśmy okres od początku
września do końca października

b. Miejsce wydarzenia
Miejscowość oraz dokładna lokalizacja wydarzenia. Miejscowość organizująca
Mistrzostwa powinna być dobrze skomunikowana z jak największą częścią kraju oraz
posiadać odpowiednią bazę noclegową tak aby zawodnicy mające na ten wyjazd
różne budżety byli w stanie pojawić się na tych zawodach, dlatego też te aspekty
powinny być opisane w tym punkcie.

c. Aspekty techniczne miejsca wydarzenia
Opis miejsca pod względem technicznym tj. oświetlenie, wstępne rozmieszczenie
stref podczas zawodów, połączenie internetowe, nagłośnienie, zasilanie

d. Środki bezpieczeństwa podczas wydarzenia
W tym punkcie należy wypisać planowane działania mające zapewnić zawodnikom
bezpieczeństwo (chodzi o działania zarówno przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 jak i np. o ochronę pilnującą wejść do budynku)
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e. Zespół organizacyjny
W tym miejscu należy podać kompletny zespół organizacyjny, poczynając od lidera
bądź liderów zespołu organizacyjnego, informacje kontaktowe, posiadane
doświadczenie organizacyjne. Mile widziane jest również wypisanie głównych postaci
obsługi zawodów (np. rejestratorzy czy prowadzący) oraz podanie potencjalnej liczby
nie układających wolontariuszy oraz przeznaczonych dla nich zadań.

f. Budżet
Przewidywane wpływy oraz wydatki związane z organizacją Mistrzostw, potwierdzeni
oraz potencjalni sponsorzy

g. Dodatkowe informacje
Wszelkie informacje nie wypisane powyżej które zespół organizacyjny uzna za warte
podkreślenia.

Zgłoszenie może, ale nie musi być napisane wg. powyższych punktów, jednak
powinno zawierać wszystkie wymienione wyżej informacje w czytelnej i
zorganizowanej formie.

3. Wybór zwycięskiego zgłoszenia
Od 1 do 30 kwietnia 2022 r. zespół rozstrzygający będzie miał czas na zapoznanie się z
nadesłanymi kandydaturami oraz na zagłosowanie na wybrane kandydatury.

Zespół ten będzie się składać z członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu
oraz polskich Delegatów WCA. W razie gdyby któryś z członków zespołu był w zespole
organizacyjnym którejś z kandydatur zostanie on zastąpiony najbardziej doświadczonym
pod względem oficjalnych zawodów członkiem PSS aktywnym w poprzednim sezonie, który
nie znajduje się jeszcze w zespole.

Głosowanie zostanie przeprowadzone metodą pojedynczego głosu przechodniego.

Chcemy aby kolejne Mistrzostwa Polski były przyjemnością dla zawodników, sukcesem
organizatorów oraz świetnym spektaklem dla oglądających widzów. Zapraszamy do
wysyłania zgłoszeń!

Zarząd PSS


