
 
 

Instrukcja zgłoszeń do AMP w Szermierce (Poznań, 11.05.2019) 

 Forma zgłoszenia 

a) Zgłoszenia odbywać się będą wyłącznie zgodnie z regulaminem ogólnym AMP 

(dostępnym na stronie https://ampy.pl/) poprzez elektroniczny system zgłoszeń w 

systemie e-madzia: www.e-madzia.pl  

b) Dostęp do systemu mają przedstawiciele klubów uczelnianych działających przy 

uczelniach. 

c) Należy zgłosić zawodnika z ramienia klubu AZS uczelni, którą będzie reprezentował 

(poprzez dokonanie na stronie www.e-madzia.pl) zgłoszenia wstępnego i zgłoszenia 

ostatecznego. Terminy zgłoszeń określone są w komunikacie nr 1 i komunikacie nr 2 

organizatora AMP, zamieszczonych na stronie internetowej www.ampy.pl 

Nie ma innej możliwości zgłaszania zawodników 

niż przez elektroniczny system zgłoszeń e-madzia! 

 Termin zgłoszeń wstępnych do startu w AMP 

Zgłoszenia wstępnego należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez 

organizatora AMP w komunikacie nr 1, dostępnym na stronie internetowej www.ampy.pl  

Po wskazanym terminie zgłoszenia wstępne nie będą 

przyjmowane 
Ewentualne odstępstwo od tej reguły kreślone jest w pkt. VIII.8.4 Regulaminu Ogólnego 

AMP. Dopuszcza zgłoszenie po terminie (do 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń 

wstępnych) po opłaceniu opłaty regulaminowej w wysokości 1000 zł na konto ZG AZS i 

zgłoszeniu oraz wypełnieniu i odesłaniu druku określonego w regulaminie na stronie: 

https://ampy.pl/e-madzia/zgloszenie-po-terminie 

 

 Termin zgłoszeń ostatecznych do startu w AMP 

 Po zgłoszeniu wstępnym należy dokonać zgłoszenia ostatecznego, również w systemie  

e-madzia, w terminie wskazanym przez organizatora AMP w komunikacie nr 2, 

zamieszczonym na stronie internetowej www.ampy.pl 

Brak terminowego zgłoszenia ostatecznego wyklucza 

zawodników z możliwości startu w AMP 
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 Prawo startu w AMP, zgodnie z regulaminem ogólnym AMP mają:   

a) studenci do ukończenia 28 roku życia (osoby urodzone po 30.09.1990 r.), 

b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), 

c) etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł 

zawodowy magistra – zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę  

(w wymiarze co najmniej ½ etatu), minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania 

Mistrzostw, 

 

d) absolwenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1990 r.), którzy 

zakończyli studia w roku akademickim 2018/2019 – do końca tego roku akademickiego 

(dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 

2018/2019). 

 

 Dokumenty niezbędne do startu w AMP do przedłożenia komisji technicznej 

Start w zawodach odbędzie zgodnie z regulaminem AMP, dostępnym na stronie 

internetowym AMP https://ampy.pl/ , w związku z tym bezwzględnym warunkiem 

dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów 

dokumentów: 

a) ważna legitymacja ISIC AZS, ITIC AZS lub AZS 

Można ją wyrobić (lub przedłużyć jej ważność) w klubach uczelnianych AZS działających przy 

uczelniach lub w Organizacjach Środowiskowych w danym województwie. 

Nie będzie możliwości wyrabiania oraz przedłużania ważności legitymacji ISIC AZS w dniu 

rozgrywania zawodów  

Wzory dopuszczalnych legitymacji AZS:  

            

b) certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki, 

wygenerowany w systemie e-Madzia: www.e-madzia.pl  

Certyfikat musi zostać wygenerowany w systemie, a następnie podpisany przez 

zawodnika/zawodniczkę i potwierdzony pieczątkami i podpisem osoby reprezentujący 

dziekanat wydziału, w którym zawodnik studiuje. Tak wypełniony ORYGINAŁ dokumentu 

należy zabrać ze sobą na AMPy i przedłożyć komisji weryfikacyjnej.  
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Komisja nie dopuści do startu zawodników, którzy nie przedłożą 

ważnego i wypełnionego zgodnie z regulaminem AMP certyfikatu 

przynależności akademickiej lub dostarczą jego skan albo dokument 

bez podpisów i pieczątek.  

c) druk zgłoszenia ostatecznego wygenerowanego z systemu e-Madzia, poświadczony 

obowiązkowo przez Prezesa danego KU AZS. 

d) w przypadku startu osoby niepełnoletniej – oświadczenie – zgodę rodzica/prawnego 

opiekuna na udział w AMP, wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 6 do regulaminu AMP, 

dostępnego na stronie www.ampy.pl. 

e) ważne badania lekarskie 
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