
 

 

 

IGRZYSKA BEZ BARIER 

ogólnopolskie zawody sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami  

z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu 

Warszawa, 24-26.09.2021 r. 

REGULAMIN 

I. CEL 

1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu. 

2. Poszerzenie oferty zawodów sportowych skierowanej do wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami. 

3. Wspieranie rozwoju sportu dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej 

prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia. 

4. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

5. Rozbudzenie zainteresowań sportowych.  

6. Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia 

wysiłku. 

7. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności dzieci z niepełnosprawnościami. 

8. Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci. Wdrożenie do rywalizacji fair-play. 

9. Stworzenie możliwości szerokiego udziału w rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem 

sportowych umiejętności. 

II. ORGANIZATOR 

Akademicki Związek Sportowy (ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa) 

III. TERMIN ZAWODÓW  

24-26.09.2021 r. 

IV. MIEJSCE ZAWODÓW  

Obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa) 

V. KONKURENCJE 

a) Boccia 

b) Tenis stołowy 

c) Lekkoatletyka 

 

 



 

 

 

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

o3Hotel ** (02-758 Warszawa, ul. Mangalia 3B) 

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Pokoje 2 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do 

internetu. Wyżywienie pełne od kolacji 24.09.2021 r. do obiadu 26.09.2021 r.  

 

VII. ZASADY ORGANIZACJI IGRZYSK BEZ BARIER 

a) W Igrzyskach Bez Barier prawo startu mają dzieci z niepełnosprawnościami urodzone w latach 2006-2010 

(spełniający wymogi określone w pkt. VIII). 

b) Koordynatorem Igrzysk Bez Barier (IBB) jest Akademicki Związek Sportowy mieszczący się przy ulicy 

Kredytowej 1a w Warszawie.  

c) Igrzyska przeprowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

d) Organizację zawodów w ramach IBB koordynuje Akademicki Związek Sportowy. 

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA  

a) W Igrzyskach Bez Barier mogą uczestniczyć dziewczynki i chłopcy urodzone w latach 2006-2010, posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pod opieką 

nauczyciela/trenera/opiekuna grupy. 

b) Warunkiem dopuszczenia do IBB jest przedłożenie:  

i. ubezpieczenia uczestników od NNW, 

ii. legitymacji szkolnej, 

iii. wypełnionych oświadczeń dot. COVID-19, 

iv. wypełnionych oświadczeń rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia uczestnika, 

v. zgłoszenia zawodników, 

vi. ksero orzeczeń o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego uczestników, 

vii. oświadczenie nauczyciela/trenera/opiekuna. 

c) Prawo wzięcia udziału w zawodach ma pierwsze 70 dzieci z niepełnosprawnościami, urodzone w latach 2006-

2010 wraz z nauczycielem/trenerem/opiekunem. Reprezentacja Szkoły/Ośrodka/Klubu może liczyć 2-5 dzieci 

+ 1 opiekun lub 6-10 dzieci + 2 opiekunów. 

IX. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

a) Zapewnienie obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia zawodów dla dzieci z 

niepełnosprawnością.  

b) Zapewnienie obsługi sędziowskiej i obsługi medycznej, technicznej i instruktorskiej. 

c) Zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu w miejscu zawodów dla uczestników.  



 

 

 

d) Zweryfikowanie przedłożonej przez uczestników dokumentacji przed zawodami.  

e) Dbałość o poprawne przeprowadzenie zawodów zgodnie z regulaminem. 

f) Zapewnienie medali oraz dyplomów dla każdego uczestnika. 

g) Promowanie IBB oraz oficjalnych sponsorów i patronów. 

h) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa sanitarno-

epidemiologicznych.  

i) Zawarcie ubezpieczenia OC związanego z organizacją zawodów.  

 

X. ZASADY FINANSOWANIA  

a) Akademicki Związek Sportowy pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania dla pierwszych 70 uczestników 

zgłoszonych poprawnie poprzez akcję naborową wraz z nauczycielami/trenerami/opiekunami. Organizator 

zapewnia również transport dla uczestników po Warszawie oraz pokrywa koszty związane z organizacją 

zawodów.  

b) Uczestnicy wraz z nauczycielami/trenerami/opiekunami nie ponoszą opłat za udział w zawodach.  

XI. ODWOŁANIA I PROTESTY  

a) W trakcie weryfikacji oraz zawodów sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Organizator zawodów 

oraz sędziowie.  

b) Od w/w decyzji obowiązuje możliwość odwołania do Koordynatora IBB w terminie 7 dni od zakończenia 

zawodów (decyduje data wpłynięcia do Biura AZS). 

c) Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu punktu regulaminu, który został 

naruszony. W przypadku braku powyższego wskazania protest zostanie odrzucony.  

d) Od decyzji Koordynatora IBB odwołanie nie przysługuje.  

e) Decyzje w sprawach sportowych nieujętych niniejszym regulaminem wydaje sędzia w porozumieniu z 

Organizatorem zawodów danej dyscypliny i Koordynatorem IBB.  

XII. UWAGI KOŃCOWE  

a) AZS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów ujętych w Regulaminie Ogólnym IBB oraz w 

Regulaminach Technicznych poszczególnych dyscyplin. 

b) O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator IBB. 

 

Wiceprezes ZG AZS ds. Sportu Osób z Niepełnosprawnościami 

dr Marta Dalecka 

 


