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OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA NIESŁYSZĄCYCH  
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ KOBIET 

GLIWICE, dn. 09-11.09.2022 r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 

 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
1.Cel imprezy:  

➢ Organizacja i popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce;  
➢ Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia; 
➢ Wyłonienie najlepszej drużyny w kraju; 
➢ Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek do przyszłej kadry narodowej 

niesłyszących;                                                
➢ Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  

    i przeciwdziałania patologiom społecznym; 
➢ Nabór utalentowanych zawodniczek do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących; 
➢ Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport; 
➢ Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej 

postawy fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa; 
➢ Przygotowanie do Kwalifikacji Mistrzostw Europy Głuchych - MONTESILVANO’2022. 

 
2.Organizator:  

➢ Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator:  

➢ Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG w Gliwicach 
 
4.Termin:  

➢ 09-11 września 2022 r. 
 
5.Miejsce imprezy:  

➢ Hala Sportowa Centrum Kulturalno-Sportowe „Łabędź”, ul. Partyzantów 25,  
44-113 Gliwice-Łabędy 
 

6.Zakwaterowanie:  
➢ Hotel Łabędy, ul. Popiełuszki 11, 44-100 Gliwice 

 
7.Wyżywienie:  

➢ Restauracja Łabędy, ul. Popiełuszki 11, 44-100 Gliwice 
 

8.Uczestnictwo:   
➢ każda drużyna składa się 10 osób w tym kierownik sekcji piłki nożnej  

lub trener lub kierowca.  
Uwaga: Jeżeli ktoś z klubu chce więcej osób zawodniczek to we własnym zakresie  
pokryć koszt klubu za hotelu z wyżywieniami !!! 
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9. Sprawy finansowe:   

➢ organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowanie, 
wyżywienie, catering, szatnia, napoje, wynajem hali sportowej oraz zapewniają 
obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie i trofea.  

 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości do 70%  
i BUS do 50%.  

Faktura ma być wystawiona na adres:   
Polski Związek Sportu Niesłyszących,   
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin,  
NIP: 946-263-87-76   

 
10. Zgłoszenie:  

➢ Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 02.09.2022 r. godz. 23:59  
na adres: pilkanozna@pzsn.pl i do wiadomości głównego koordynatora  
p. Krzysztof Wania na e-mail: ssnmig@op.pl  

 
Prosimy o możliwie, jak najszybciej podanie dokładnej liczby zawodniczek i w jakich godzinach 
przyjedziecie ? Kontakt e-mail: ssnmig@op.pl i do wiadomości PZSN: pilkanozna@pzsn.pl  
 

PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYJAZDU WRAZ Z LISTĄ 10 OSÓB 
Jeśli mniej osób przyjazdu, natychmiast nam podać np. 10 lub 11 zawodniczek 

do dnia 02 września 2022 r. na adres e-mail: ssnmig@op.pl  
 
11. Weryfikacja i odprawa techniczna: 
Piątek, 09.09.2022 r.  
Weryfikacja (g.21:00-22:00) i odprawa techniczna (g.21:00-22:00) w sali konferencyjnej w Hotelu 
Łabędy, ul. Popiełuszki 11, 44-100 Gliwice. 

 
 

Obecność obowiązkowa ! 
 
 
Uwaga ! 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  
oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr. 2) ! 

 
Serdecznie zapraszamy do Gliwic ! 

 
Wszystkim uczestniczkom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych 

wyników i wielu niezapomnianych wrażeń. 
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