
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU 

BESKIDY 2019 WIOSNA 

Bielsko – Biała 23 -26.05.2019 r. 

 

  

 

Organizator: Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących PIONEK 

Bielsko – Biała 

Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: Ośrodek Wypoczynkowy Beskidy Park, 43-309 

Bielsko – Biała, al. Armii Krajowej 316; www.beskidypark.com.pl 

Miejsce rozgrywek: na II piętrze starszej części Galerii Sfera, 43-300 Bielsko – 

Biała ul. Mostowa 5 

 

 Zatem spotykamy się po ponad półtoraroku. W 2019 r. udało się nam 

zdobyć dofinansowanie aż na dwie edycje turnieju bowlingowego: teraz na 

wiosnę i jesienią, prawdopodobnie w dniach 10 - 13 października, ale o tyn 

napiszemy gdzieś we wrześniu.  

 Turniej odbędzie się w miejscach, które już znacie. Wprawdzie nie 

wszystko zawsze wychodziło perfekcyjnie, ale liczymy, że limit pecha został 

wyczerpany i tym razem wszystko pójdzie gładko. 

 Wiecie, jak wszędzie dotrzeć, ale dla porządku przypomnę. z dworca PKP 

do hotelu: wejść na wiadukt dla pieszych, przed dworcem PKS zejść na dół i 

może 30 metrów do przystanku MZK. Jechać linią 8 kierunek Szyndzielnia do 

pętli – może 15 min., może nieco więcej. Stamtąd ulicą prowadzącą do góry za 

5 min. Jesteście na miejscu. Spod hotelu na kręgielnie: liniami 7 i 8 do 

przystanku Hotel Prezydent, stamtąd ulicą prowadzącą na dół i zobaczycie tą 

potężną galerię. Kręgielnia jest w starszej części. Z dworca na kręgielnię: od 



przejścia podziemnego w lewo, pasażem handlowym, potem tzw. Drogą 

Pożarową, w lewo zobaczycie most nad torami i i tą galerię.  

 Wyżywienie przewidziane jest od kolacji w czwartek, zaplanowanej 

gdzieś na godz. 19.00  do śniadania w niedzielę. W turnieju mogą brać udział 

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu 

wzroku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie przewidujemy udział 

przewodników, czy opiekunów grup. Wyjątek uczynimy jedynie dla całkowicie 

niewidomych, którzy bez przewodników nie będą w stanie do nas przyjechać.  

 Koszzt wynosi 80 zł. Bez względu na długość pobytu, płatne gotówką na 

miejscu; same rzuty 30 zł, płatne jak wyżej. Termin zgłoszeń to poniedziałek 6 

maja 2019 r. W zgłoszeniu trzeba podać: imię, nazwisko i kategorię kręglarską, 

a także długość pobytu na turnieju; resztę danych podacie na miejscu. Proszę 

nie zapomnieć o zabraniu ksera orzeczenia i oczywiście dokumentu o 

przynależności do kategorii kręglarskiej. Stanowczo podkreślam, że kolejność 

zgłoszeńu nas nie decyduje o zaproszeniu kogoś na turniej lub nie. Po 6 maja 

wyślemy do klubów informacje, ilu ich członków otrzyma miejsca, dlatego lepiej 

zgłaszać listy w kolejności preferowanej.   

 Kontakt: zgłoszenia wyłącznie od klubówna adres e-mail irek3k@wp.pl, 

telefony: sprawy zakwaterowania i bloków Tadeusz Rozmus 669 13 13 11, 

można także dzwonić: Ireneusz Kaczmarek 693  117  198.   

mailto:irek3k@wp.pl

