
 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
KOMUNIKAT SZKOLENIA SPORTOWEGO W NARCIARSTWIE BIEGOWYM 

OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
 
Organizator: 
Stowarzyszenie „Cross” 

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, adres e-mail: jozefplichta58@gazeta.pl . 

 

Termin i miejsce imprezy: 
Obóz odbędzie się w dniach 12-26.02.2018 r.  

Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „Willa u Gąsieniców”, ul. Królewska 42, 34-511 Kościelisko. 

Przyjazd uczestników 12.02.2018 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 12.02.2018 r. 

do obiadu 26.02.2018 r. 

Dojazd z Zakopanego busem nr 57 lub 58 w kierunku Kościelisko-Kiry. 

 

Uczestnictwo: 
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie narciarskim (narciarstwo biegowe). Proszę o 

przywiezienie ze sobą kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. 

Przewodnik/asystent powinien posiadać umiejętności biegania na nartach. 

Uczestnikiem szkolenia nie może być osoba, która w 2017 roku wzięła udział w innym szkoleniu 

realizowanym w ramach projektu „Krok naprzód”. 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje  wyłącznie koordynator. Zgłoszenia imienne zawodników (imię i 

nazwisko, data urodzenia, stopień niepełnosprawności) należy przesyłać do dnia 31.01.2018 r. na adres: 

jozefplichta58@gazeta.pl. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na obóz ma młodzież oraz osoby 

czynnie uprawiające narciarstwo biegowe. 

 

Odpłatność: 
Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 500 zł plus 100 zł przeznaczone 

na inne cele związane ze szkoleniem a od przewodnika osoby całkowicie niewidomej 100 zł (liczba 

przewodników ograniczona). 

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A. 

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora, 

do dnia 05.02.2018 r. Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na 

rozpoczęciu szkolenia. 

 

Pozostałe informacje: 
Uczestnicy na czas trwania obozu będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. 

Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego. Na obozie będzie możliwość smarowania nart. 

Zawodnicy przyjeżdżają na obóz z własnym sprzętem sportowym (narty, kijki, buty narciarskie). 

Celem szkolenia jest nauka techniki w biegach narciarskich i przygotowanie zawodników do  startu w 

zawodach sportowych.  

Uwaga! W dniach 26.02-01.03.2018 odbędą się Mistrzostwa Polski w narciarstwie biegowym, a w 

dniach 01-04.03.2018 odbędą się Mistrzostwa Polski w biathlonie. W/w zawody odbędą się w 

Kościelisku, zakwaterowanie i wyżywienie w tym samym ośrodku co szkolenie. Zapraszam do wzięcia 

udziału w zawodach. 

 

Koordynator 

Józef Plichta 


