
                                                                                      

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
PROJEKT „AKTYWNY SZLAK” 

 
KS Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA ogłasza nabór uczestników – osoby 

niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku (stopień znaczny lub umiarkowany) na ogólnopolski 
turniej dla niewidomych i słabowidzących w bowlingu.   

 
            Turniej odbędzie się w Warszawie, w termine 15-17 grudnia 2017. Organizator 
zapewnia dla wszystkich uczestników zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie od kolacji 
w dniu przyjazdu do obiadu w dniu rozjazdów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy 
ulicy Odrębnej 4 w Warszawie. 
 
             Informujemy, że w projekcie „Aktywny szlak” nie mogą brać udziału aktualni 
zawodnicy kadry narodowej niepełnosprawnych.  
 
               Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 15 grudnia o godzinie 20:30. Rozpoczęcie 
zawodów w sobotę 16 grudnia o ogodzinie 9:00 na kręgielni Hula Kula ulica Jagielońska 82B w 
Warszawie. 
 
               Wpisowe do turnieju wynosi 20,00 od zawodnika. Wpisowe w całości przeznaczone 
zostanie na nagrody finansowe, ponadto  wszyscy zawodnicy otrzymają drobne upominki. 
 
Komplet dokumentów na który składa się:  

wypełniony formularz zgłoszeniowy,  

 aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku lub aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku lub aktualne 
orzeczenie równoważne,  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

 oświadczenie o niepowołaniu do kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych 
należy przesłać drogą mailową na adres aktywnyszlak@wp.pl najpóźniej do dnia 5 grudnia 
2017 r. Dokumenty można również dostarczyć w podanym wyżej terminie pocztą tradycyjną 
na adres KS Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA, ul. Działdowska 12 lok. 14a, 01-184 
Warszawa. O zakwalifikowaniu zdecyduje data wpływu dokumentów do Organizatora. Pod 
uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W 
przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników 
rezerwowych. Pracownicy projektu skontaktują się  wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w 
celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących 
projektu. 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z 

koordynatorem imprezy Panem Piotrem Dukaczewskim mailowo lub telefonicznie 509 606 
021. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 


