
 

 

 

IGRZYSKA BEZ BARIER 

ogólnopolskie zawody sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami  

z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu 

Warszawa, 24-26.09.2021 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Igrzyskach Bez Barier - interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej dla dzieci z 

niepełnosprawnościami z roczników 2006-2010, które odbędą się w dn. 24-26.09.2021 r. w Warszawie z okazji Europejskiego 

Tygodnia Sportu. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A 

2. Termin: 24.09.2021 r.- 26.09.2021 r. 

3. Kategoria wiekowa: Dzieci z niepełnosprawnościami z roczników 2006-2010 

4. Dyscypliny: Gry i turnieje z zakresu: bocci, tenisa stołowego i lekkiej atletyki 

5. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

o3Hotel ** 
02-758 Warszawa, ul. Mangalia 3B 
Pokoje 2 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu 
Wyżywienie pełne od kolacji 24.09.2021 r. do obiadu 26.09.2021 r. 

6. Miejsce zawodów: Obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego (00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 
34): 
- hala gier – boccia, 
- sala gimnastyczna – tenis stołowy, 
- hala lekkoatletyczna – lekkoatletyka.  

7. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału w zawodach ma pierwsze 70 dzieci z niepełnosprawnościami, z 
roczników 2006-2010 wraz z nauczycielem/trenerem/opiekunem. Reprezentacja 
Szkoły/Ośrodka/Klubu może liczyć 2-5 dzieci + 1 opiekun lub 6-10 dzieci + 2 opiekunów. 

8. Zgłoszenia: Skan zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.07.2021 r. na adres e-mail organizatora: 
marta.dalecka@azs.pl.  

9. Wymagane dokumenty: W dniu 24.09.2021 r. nauczyciel/trener/opiekun winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) ubezpieczenie uczestników od NNW, 
b) legitymację szkolną, 
c) wypełnione oświadczenia dot. COVID-19, 
d) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia uczestnika, 
e) zgłoszenie zawodników, 
f) ksero orzeczeń o niepełnosprawności uczestników lub o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 
g) oświadczenie nauczyciela/trenera/opiekuna. 

10. Zasady finansowania: Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 70 dzieci wraz z 
opiekunami. Szkoły/Kluby/Ośrodki na własny koszt przyjeżdżają na zawody. Organizator 
zapewnia transport po Warszawie. 

11. Osoby kontaktowe: dr Marta Dalecka – koordynator zawodów, e-mail: marta.dalecka@azs.pl, tel. 667 115 075 
Dawid Piechowiak – e-mail: dawid.piechowiak@azs.pl, tel. 786 136 551 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Wiceprezes ZG AZS ds. Sportu Osób z Niepełnosprawnościami 

dr Marta Dalecka 
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