
 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 

Komunikat organizacyjny #1 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS  

w paranarciarstwie alpejskim i snowboardzie, które odbędą się w dn. 2 – 4.03.2023 r. w Poroninie. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 

2. Termin: 02.03.2023 r. – 04.03.2023 r. 

3. Zakwaterowanie  
i wyżywienie: 

Poronin k. Zakopanego, Pokoje 2-4 osobowe z łazienką i telewizorem.  
Wyżywienie pełne od kolacji w dniu 02.03 do obiadu w dniu 04.03. 

4. Miejsce zawodów: GrapaSki Czarna Góra, Zagóra 200, 34-532 Jurgów lub inne stoki (w zależności 
od warunków pogodowych) 

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

a) w przypadku udziału w zawodach w paranarciarstwie alpejskim: 

 poruszać się na nartach po stoku,  

 zatrzymać podkręcając pod stok lub pługiem,  

 jechać wyciągiem orczykowym. 
b) w przypadku udziału w zawodach w snowboardzie: 

 zjechać w dół stoku ześlizgiem z zatrzymaniem, 

 jechać wyciągiem orczykowym. 

6. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń, na 
stronie www.imp.azs.pl w zakładce Zawody i zgłoszenia do dnia 05.02.2023 r. 
do godziny 23:59. 
 

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału zostanie przesłana drogą mailową do 
72 godzin od daty zakończenia naboru. 

7. Wymagane 
dokumenty: 

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

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

b) wypełniony i opieczętowany certyfikat przynależności klubowej, 
c) ważne członkostwo w AZS. 

8. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zakwalifikowanych zawodników. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje 
kolejność zgłoszeń.  
 

Osoby dodatkowe (np. trener, kierowca) ponoszą koszty zakwaterowania  
i wyżywienia samodzielnie, po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności miejsc  
z koordynatorem. 

9. Osoby kontaktowe: dr Marta Dalecka – koordynator IMP AZS; marta.dalecka@azs.pl  
   

 

10. 
 

Inne: 
 

1. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik winien zapoznać się  
z komunikatem organizacyjnym, regulaminem ogólnym IMP AZS oraz 
programem. 

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


 

 

 
2. Wszystkich zawodników obowiązuje (odpowiedni do dyscypliny) strój 

sportowy.  
3. Zawodnik startuje w zawodach w jednej z 2 dyscyplin (narciarstwo 

alpejskie/snowboard) 
4. Obowiązkowy jest udział uczestników we wszystkich punktach 

programu. 
5. Organizator zapewnia transport pomiędzy obiektami sportowymi a 

hotelem.  
 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

 

dr Marta Dalecka 

Wiceprezes AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami 


