
 

Projekt  pn. „Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS” współfinansowany przez Paostwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” 

CEL PROJEKTU: 

Celem projektu jest aktywizacja ogólnopolska osób z niepełnosprawnościami oraz promocja 

aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację cyklu zawodów 

sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Czas trwania projektu: od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. 

OPIS PROJEKTU: 

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych 

prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu. 

Idea wprowadzenia aktywności fizycznej w proces rehabilitacji ruchowej i aktywizacji społecznej jest 

zjawiskiem mającym głębokie uzasadnienie wynikające z korzyści jakie niesie wysiłek fizyczny. Sport 

jest nie tylko drogą do osiągnięcia należytego stanu zdrowia, ale również środkiem wpływającym 

pozytywnie na sytuacje socjalną uczestnika co ogółem zwiększa poczucie jakości życia. Dla osób o 

zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności aktywnośd fizyczna nabiera szczególnej 

wartości w przypadku przewlekłych i trwałych dysfunkcji wymagających długotrwałego i ciągłego 

procesu. 

Projekt IMP AZS skierowany jest do osób niepełnosprawnych z całej Polski uprawiających lub 

chcących uprawiad sport amatorsko. Poprzez wplecioną koncepcje porozumienia i zrozumienia 

realizowaną przez osoby ukierunkowane i wyspecjalizowane w tej dziedzinie pomagają w budowaniu 

pomostu między rożnymi grupami społecznymi oraz sprzyjają tworzeniu pomyślnych warunków dla 

pozyskiwania nowych odbiorców sportu, lepszego zrozumienia jego znaczenia. Możliwośd sportowej 

rywalizacji pozwala osobom niepełnosprawnym włączyd się lub powrócid do czynnego życia. 



Zadanie finansowane jest ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

HARMONOGRAM IMP AZS: 

1. 13-15.05.2022, IMP AZS w parapływaniu, Poznao 

2. 27-29.05.2022, IMP AZS w bocci, Zielona Góra 

3. 13-15.09.2022, IMP AZS w parażeglarstwie i parakajakarstwie, Wilkasy 

4. 13-15.09.2022, IMP AZS w paralekkoatletyce, Gdaosk 

5. 07.10-09.10.2022, IMP AZS w szermierce na wózkach, Warszawa 

6. 28-30.10.2022, IMP AZS w podnoszeniu ciężarów, Siedlce 

7. 04-06.11.2022, IMP AZS w goalball i showdown, Bydgoszcz 

8. 25-27.11.2022, IMP AZS w paratenisie stołowym, Gdaosk 

9. 13-15.01.2023, IMP AZS w bowlingu i bilardzie, Częstochowa 

10. 2-4.03.2023, IMP AZS w paranarciarstwie alpejskim i parasnowboardzie, Zakopane 

11. 24-26.03.2023, IMP AZS w paraszachach, Lublin 

BENEFICJENCI: 

Osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Osoby z 

niepełnosprawnościami, które pomimo dysfunkcji chcą czynnie realizowad się w zawodach 

sportowych. Podczas projektu wykluczamy zawody dla sportu wyczynowego. Wśród beneficjentów 

ostatecznych projektu są osoby z rożnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. 

ZASADY REKRUTACJI: 

W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyd osoby, spełniające poniższe warunki: 

a) osiągnęły pełnoletnośd przed dniem rozpoczęcia zawodów, 

b) są członkami Akademickiego Związku Sportowego, 

c) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub 

orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w IMP AZS jest: 

a) wypełnienie zgłoszenia poprzez elektroniczny system zgłoszeo, dostępny na stronie 

www.imp.azs.pl 

b) wypełnienie certyfikatu przynależności klubowej według wzoru umieszczonego na stronie 

www.imp.azs.pl i dostarczenie dokumentu do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. 

c) dostarczenia kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów do organizatora w dniu 

rozpoczęcia zawodów. 

 



 

Projekt  pn. „Integracyjne Festiwale Sportowe AZS” współfinansowany przez Paostwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” 

CEL PROJEKTU: 

Celem projektu jest aktywizacja ogólnopolska osób z niepełnosprawnościami oraz promocja 

aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację letniego i zimowego 

festiwalu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Czas trwania projektu: od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. 

OPIS PROJEKTU: 

Integracyjne Festiwale Sportowe AZS to cykl obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych w 

ramach upowszechniania sportu. 

Idea wprowadzenia aktywności fizycznej w proces rehabilitacji ruchowej i aktywizacji społecznej jest 

zjawiskiem mającym głębokie uzasadnienie wynikające z korzyści jakie niesie wysiłek fizyczny. Sport 

jest nie tylko drogą do osiągnięcia należytego stanu zdrowia, ale również środkiem wpływającym 

pozytywnie na sytuacje socjalną uczestnika co ogółem zwiększa poczucie jakości życia. Dla osób o 

zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności aktywnośd fizyczna nabiera szczególnej 

wartości w przypadku przewlekłych i trwałych dysfunkcji wymagających długotrwałego i ciągłego 

procesu. 

Projekt IFS AZS skierowany jest do osób niepełnosprawnych z całej Polski uprawiających lub chcących 

uprawiad sport amatorsko. Poprzez wplecioną koncepcje porozumienia i zrozumienia realizowaną 

przez osoby ukierunkowane i wyspecjalizowane w tej dziedzinie pomagają w budowaniu pomostu 

między rożnymi grupami społecznymi oraz sprzyjają tworzeniu pomyślnych warunków dla 



pozyskiwania nowych odbiorców sportu, lepszego zrozumienia jego znaczenia. Możliwośd sportowej 

rywalizacji pozwala osobom niepełnosprawnym włączyd się lub powrócid do czynnego życia. 

Zadanie finansowane jest ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

HARMONOGRAM IFS AZS: 

1. Letni Integracyjny Festiwal Sportowy, wrzesieo 2022, 7-13.09.2022, Gdaosk (dyscypliny: 

nordic walking, parakolarstwo, parakajakarstwo, parażeglarstwo, boccia) - ul. Stogi 20, 80-

642 Gdaosk Górki Zachodnie 

1 dzieo - (rejestracja uczestników, zakwaterowanie, weryfikacja dokumentów, kolacja, szkolenie 

teoretyczne z dyscyplin) 

2 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, zajęcia sportowe, kolacja, zajęcia sportowe) 

3 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, zajęcia sportowe, kolacja, zajęcia sportowe) 

4 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, zajęcia sportowe, kolacja, zajęcia sportowe) 

5 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, zajęcia sportowe, kolacja, zajęcia sportowe) 

6 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, zajęcia sportowe, kolacja, zajęcia sportowe) 

7 dzieo - (śniadanie, zajęcia sportowe, obiad, wykwaterowanie) 

2. Zimowy Integracyjny Festiwal Sportowy, luty-marzec 2023, 24.02-02.03.2023, Zakopane 

(dyscypliny: paranarciarstwo alpejskie, parasnowboard, goalball, boccia, paratenis stołowy) 

BENEFICJENCI: 

Osoby z niepełnosprawnościami z całej Polski, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Osoby z 

niepełnosprawnościami, które pomimo dysfunkcji chcą czynnie realizowad się w zawodach 

sportowych. Podczas projektu wykluczamy zawody dla sportu wyczynowego. Wśród beneficjentów 

ostatecznych projektu są osoby z rożnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. 

ZASADY REKRUTACJI: 

W Integracyjnych Festiwalach Sportowych AZS mogą uczestniczyd osoby, spełniające poniższe 

warunki: 

a) osiągnęły pełnoletnośd przed dniem rozpoczęcia festiwalu, 

b) są członkami Akademickiego Związku Sportowego, 

c) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub 

orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w IFS AZS jest: 

a) wypełnienie zgłoszenia poprzez elektroniczny system zgłoszeo, dostępny na stronie 

www.imp.azs.pl 

b) wypełnienie certyfikatu przynależności klubowej według wzoru umieszczonego na stronie 

www.imp.azs.pl i dostarczenie dokumentu do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. 



c) dostarczenia kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów do organizatora w dniu 

rozpoczęcia zawodów. 

 


