
 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W SIATKÓWCE NA SIEDZĄCO 

Komunikat organizacyjny #1 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w bowlingu i 

bilardzie, które odbędą się w dn. 25.02-27.02.2022 r. w Częstochowie. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie 

2. Patronat honorowy: Polski Komitet Paraolimpijski 

3. Termin: 25.02.2022 r.-27.02.2022 r. 

4. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Hotel Grand,  
ul. Drogowców 8, 42-202 Częstochowa 
Pokoje 2-3 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu. 
Wyżywienie pełne od obiadu 25.02.2022 r. do obiadu 27.02.2022 r. 

5. Miejsce zawodów: Bilard - Porter Club, ul. Dekabrystów 41, 42-215 Częstochowa 
Bowling – Kręgielnia Stacherczak, ul. Kościuszki 1, 42-202 Częstochowa 

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

7. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń, na 
stronie www.imp.azs.pl w zakładce Zgłoszenie / Bowling i bilard do dnia 
27.01.2022r. do godziny 20:00. 

8. Wymagane 
dokumenty: 

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

a) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów 

b) wypełniony i opieczętowany certyfikat przynależności klubowej, 
c) wypełnione oświadczenie COVID-19. 

9. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zakwalifikowanych zawodników. Uczestnicy na własny koszt przyjeżdżają na 
zawody. 

10. Osoby kontaktowe: dr Marta Dalecka – koordynator IMP AZS; marta.dalecka@azs.pl  
mgr inż. Adam Stępniak – organizator; czestochowa@azs.pl, tel.: 602465535 

11. Inne: 1. Organizator zapewni transport pomiędzy obiektami sportowymi a 
hotelem. Ponadto możliwy będzie transport: PKP/PKS – hotel. 

2. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik winien zapoznać się  
z Regulaminem Ogólnym IMP AZS, Programem oraz Zaleceniami  
i Wytycznymi COVID-19. 

3. Mistrzostwa odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi COVID-19. Obsługa miejsca zakwaterowania, wyżywienia 
oraz zawodów ma prawo odmówić świadczenia usług osobom 
niestosującym się do zaleceń. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

mgr inż. Adam Stępniak 

v-ce Prezes ds. organizacyjnych OŚ AZS Częstochowa 
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