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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH  
W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN 

SULEJÓW, dn. 28-30.08.2020 r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  
MINISTERSTWA SPORTU 

 
KOMUNIKAT nr.1 

 
1.Cel imprezy:  
- Organizacja i popularyzacja siatkówki w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce,  
- uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia 
- wyłonienie Mistrzowie Polski Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2020 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju na rok 2020 
- obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej  
  niesłyszących,                                                
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  
  i przeciwdziałania patologiom społecznym,  
- nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących, 
- integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie 
 
3.Współorganizatorzy:  Łódzki Klub Sportowy Głuchych w Łodzi 
         Burmistrz Miasta w Sulejowie  
 
4.Data imprezy: 28-30 sierpnia 2020 r. 
 
5.Miejsce zawodów:  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie ul. Konecka 45 97-330 
  
6.Zakwaterowanie i wyżywienie:  
 Hotel „Zielony Gościniec”, ul. Zdrowie 43, 97-330 Włodzimierzów 
 
7.warunki uczestnictwa: 
- Kluby Zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących 
- Każda drużyna wystawia po 2 pary męskie i żeńskie (8 osób + trener) razem max 9 
- Ważne badania Lekarskie 
- Zakaz gry w aparatach słuchowych 
 
8.Nagrody: 
- Za zajecie I-III miejsca, puchary, medale i dyplomy 
- Indywidualne dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika MVP 
 
9.Zgłoszenia: zgłoszenia i listę imienną zawodników należy do 21.08.2020 r.  
na adres: siatkowka@pzsn.pl i ŁKSG lksg@wp.pl na wypełnionym formularzu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. Prosimy o podanie informacji o której 
godzinie będziecie w Sulejowie i ile dokładnie osób ostatecznie przyjedzie. 
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10.Sprawy finansowe:  
- Organizator pokrywa koszty związane z zawodami:  
  zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, obsługa sędziowska, techniczna, medyczna,  
  ubezpieczenie i nagrody.  
- Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów. 
 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży 
w ilości do 70%  i BUS do 50%. 
 
Faktura ma być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących,  
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76  
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. 
 

UWAGA !!! 
(jeżeli zostanie przekroczona liczba zawodników - to klub płaci we własnym zakresie) 

 

 


