
          Szanowni Państwo. 

Przekazujemy kilka istotnych zagadnień dotyczących  rejestracji szkół w 

Ogólnopolskim Systemie Rejestracji Szkół. 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE JEST TO WARUNEK UCZESTNICTWA 

 WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  

P.N. LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEZY. 

Profil zakładamy na stronie www.srs.szs.pl 

I. CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA PROFILU. 
 

1. Przypominamy, że z każdym nowym rokiem szkolnym szkoła przystępująca do współzawodnictwa sportowego 

szkół województwa lubuskiego musi założyć swój profil (dla nowych szkół) lub odświeżyć dane na istniejącym 

profilu (dotyczy szkół uczestniczących) wg. zasad: 

a) dla każdej kategorii wiekowej - Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiady należy utworzyć  

osobny profil  - (jeden adres mailowy = jeden profil ) 

b) po uzupełnieniu danych podstawowych placówki należy deklaratywnie wybrać dyscypliny w, których w 

danym roku szkolnym szkoła chce uczestniczyć 

c) stworzyć bazę dzieci reprezentujących szkołę w zawodach sportowych z uzyskaniem zgody udziału na 

uczestnictwo od rodzica / opiekuna prawnego w formie papierowej ! 

przypisując danemu uczniowi dyscypliny w jakich będzie uczestniczył 

 

II. CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY  

W KONKRETNYCH ZAWODACH. 

 

1. Szkoły, które uzyskały prawo reprezentowania powiatu w zawodach szczebla ponadpowiatowego 

(rejon, półfinał, finał wojewódzki) w danej dyscyplinie muszą dokonać poprzez swój profil 

każdorazowo  zgłoszenia do konkretnych zawodów. Informacje, że takie zapisy są otwarte 

zamieszczamy w terminarzu zawodów dla danej kategorii wiekowej na stronie związku www.szs-

lubuskie.pl  w aktualnościach . 

2. Po dokonaniu takiego zgłoszenia , należy wygenerować, wydrukować zgłoszenie i przekazać Dyrekcji 

szkoły do podpisu. – zgłoszenie do wglądu dla organizatora na zawodach.  

WYGENEROWANIE ZGŁOSZENIA JEST POTWIERDZENIEM POPRAWNEGO ZGŁOSZENIA DO 

ZAWODÓW. 

3. W związku z pandemią COVID-19 na naszej stronie są opisane warunki bezpieczeństwa jakie musi 

spełnić bezpośredni organizator zawodów oraz druki oświadczeń dla uczestników, obsługi 

sędziowskie, technicznej , które po wypełnieniu i podpisaniu należy przekazać organizatorowi 

zawodów. Organizator ma obowiązek przechowywać oświadczenia 1 miesiąc od daty zawodów, a po 

upływie tego okresu dokonać ich zniszczenia. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt; 

biuro@szs-lubuskie.pl lub telefon 512 125 501 

 

Pozdrawiam 

 Zbigniew Bermes 
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