
 

 

 

INTEGRACYJNY OBÓZ SPORTOWY / INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 

Komunikat organizacyjny #1 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnym Obozie Sportowym i Integracyjnych 

Mistrzostwach Polski AZS w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które odbędą się w dn. 26.02.-04.03.2021r. 

w Białce Tatrzańskiej. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

3. Termin obozu: 26.02.2021r.-04.03.2021r. 

4. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Pensjonat U Chramca 
34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 1 
Pokoje 3-4 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu 
Wyżywienie pełne od kolacji 26.02.2021r. do obiadu 04.03.2021r 

5. Stok: W zależności od dostępności stoków, planuje się Jurgów Ski 
34-532 Jurgów, Podokólne 1 
7 tras zróżnicowanych pod względem trudności, nachylenia i długości 

6. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału mają wszystkie osoby pełnoletnie spełniające 
wymagania opisane w Regulaminie Ogólnym Integracyjnego Obozu 
Sportowego i Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS. 

7. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń, na 
stronie www.imp.azs.pl w zakładce Terminarz / Narciarstwo do dnia 
14.02.2021r. do godz. 20:00.  

8. Wymagane 
dokumenty: 

W pierwszym dniu obozu uczestnik winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminów): 

a) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, 
b) wypełniony i opieczętowany certyfikat przynależności klubowej, 
c) wypełnione oświadczenie COVID-19. 

9. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 20 
zakwalifikowanych zawodników (dobór uczestników w jednolite grupy na 
podstawie umiejętności lub ich braku). Uczestnicy na własny koszt przyjeżdżają 
na obóz i zawody oraz ponoszą opłaty za karnety na stok (ok. 280 zł). W 
przypadku nieposiadania przez zawodnika sprzętu narciarskiego bądź 
snowboardowego należy zabezpieczyć dodatkową kwotę na wypożyczenie 
kompletu (ok. 150 zł). 

10. Osoba kontaktowa: mgr Marta Dalecka – koordynator Integracyjnego Obozu Sportowego i IMP AZS 
e-mail: marta.dalecka@azs.pl  

11. Inne: 1. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik winien zapoznać się z 
Regulaminem Ogólnym IOS i IMP AZS, Zaleceniami i Wytycznymi 
COVID-19 oraz Ramowym programem IOS i IMP AZS. 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zakładania kasku podczas zajęć i 
zawodów narciarskich, bądź snowboardowych. 

3. Organizator zapewnia transport Dworzec PKP Zakopane – U Chramca 
w Białce Tatrzańskiej w dniu 26.02.2021r. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt w wiadomości mailowej do dnia 19.02.2021r. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

mgr Marta Dalecka 

http://www.imp.azs.pl/
mailto:marta.dalecka@azs.pl

