
  

 

 

IGRZYSKA BEZ BARIER #3 

ogólnopolskie zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  

z okazji Dnia Dziecka 

Kraków, 3-5.06.2022 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Igrzysk bez barier - interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej 

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z roczników 2006-2010, które odbędą się w dn. 3-5.06.2022 r. w Krakowie z okazji 

Dnia Dziecka. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 

2. Termin: 3.06.2022 r.- 5.06.2022 r. 

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

4. Dyscypliny: lekkoatletyka (konkurencje: skok w dal, bieg indywidualny i sztafetowy, rzut piłeczką 
palantową), badminton i ergometr wioślarski 

5. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Best Western Hotel Galicya***, 30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 4. 
Pokoje 2-4 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu. 
Wyżywienie pełne od kolacji 3.06. do obiadu 5.06.2022 r. 

6. Miejsce zawodów: Obiekty Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78)  

7. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału w zawodach mają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami,  
z roczników 2006-2010 wraz z nauczycielem/trenerem/opiekunem. Reprezentacja 
Szkoły/Ośrodka/Klubu może liczyć 2-5 dzieci + 1 opiekun lub 6-9 dzieci + 2 opiekunów. 

8. Zgłoszenia: Skan zgłoszenia wstępnego należy przesłać do dnia 6.05.2022 r. do godziny 20:00 na adres 
e-mail koordynatora: marta.dalecka@azs.pl.  

9. Wymagane dokumenty: W dniu 3.06.2022 r. nauczyciel/trener/opiekun winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) zgłoszenie ostateczne, 
b) legitymacje szkolne podopiecznych, 
c) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia uczestnika, 
d) oświadczenie nauczyciela/trenera/opiekuna. 

10. Zasady finansowania: Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników wraz 
z opiekunami. Szkoły/Kluby/Ośrodki na własny koszt przyjeżdżają na zawody. Organizator 
zapewnia transport na trasie PKP Kraków Główny – Hotel; Hotel – Miejsce zawodów – Hotel 
oraz Hotel – Miejsce zawodów – PKP Kraków Główny (wg ustalonego harmonogramu). 

11. Osoba kontaktowa: dr Marta Dalecka – koordynator zawodów, e-mail: marta.dalecka@azs.pl, tel. 667 115 075 

12. Inne informacje: 1. Wszystkie reprezentacje zobowiązane są uczestniczyć w uroczystym zakończeniu 
zawodów, które odbędzie się w niedzielę od 12:00-13:00. 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się w piątek o godzinie 15:00. Reprezentacje winny 
zakwaterować się do godziny 18:30. 

3. Nie ma możliwości kwaterunku w pokojach 1-osobowych. 
4. Organizator dopuszcza możliwość kwaterunku zawodników jednej płci z różnych 

Szkół/Klubów/Ośrodków w jednym pokoju. 
 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Wiceprezes ZG AZS ds. Sportu Osób z Niepełnosprawnościami 

dr Marta Dalecka 
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