
 

 KOMUNIKAT  
 

Turniej Jubileuszowy 20-lecia PKSN „TON” Poznań w Halowej Piłce Nożnej 
mężczyzn w dn. 21 – 22.11.2020 r. w Poznaniu  
Organizator: Polska Związek Sportu Niesłyszących  

Współorganizator: Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON”  

Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki Poznański Klub Sportowy Niesłyszących „TON”  

Data imprezy: 21 – 22.11.2020 r. (sobota – niedziela)   

Miejsce zawodów: W sobotę godz. 11.00 do 15.00 i  w niedziele godz. 10.00 do 13.00            

Hala sportowa Szkoła podstawowa nr 72  , Ul. Newtona 2,  Poznań  

Zakwaterowanie: Hotel OLIMPIA ul. Taborowa 8, w Poznaniu  

Wyżywienie: Hotel OLIMPIA, ul. Taborowa 8, w Poznaniu – kolacja (sobota) i śniadanie(niedziela)  

Hala sportowa SP nr 72 – w sobotę i  niedzielę obiad (catering)  

Sprawy finansowe:   Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, 

wyżywienie i napoje, wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie 
imprezy.  

Koszty podróży:  zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży we 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 

Warunki uczestnictwa: każda drużyna składa się z 10 osób (w tym trener, kierownik i kierowca 

przypadku przekroczenia liczby zawodników – to PKSN”TON” nie zapewnienia noclegów i 
wyżywienia.  

Nagrody : - za zajęcie I-III miejsca – medale, puchary i dyplomy - dla najlepszych zawodników – 

statuetki i dyplomy  

Zgłoszenia imienne: zgłoszenie imienne zawodników należy wysłać do 12.11.2020 r.  

na adres: PKSN”Ton” marek.pater.ton@gmail.com i PZSN (pilkanozna@pzsn.pl ) na wypełnionym 
formularzu.  
Prosimy o podanie informacji (do 16.11.2020 r.) o której godzinie będziecie w Poznaniu i ile  
dokładnie osób ostatecznie przyjedzie. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby  
na adres PKSN”Ton, email: marek.pater.ton@gmail.com Komórke: 609 484 550  
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Zarząd Poznańskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „TON” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Program  

Sobota, dn. 21.11.2020 r. 

g.11.00 – otwarcie  
g.11.05 – 16.00 – mecze  
g.13.30 – 14.30 – obiad (catering w hali) 
g.18.00 – 19.00 - kolacja w Hotelu OLIMPIA ul. Taborowa 8  
g.22.00 – cisza nocna  
 
Niedziela, dn. 22.11.2020 r. 
g.08.00 - 09.00 śniadanie w Hotelu OLIMPIA ul. Taborowa 8 
g.10.00 – otwarcie  
g.10.05 – 13.40 mecze  
g. 12.40 -13.00 – Zakończenie zawodów i rozdanie nagród  
g.13.00 – 13.30  – obiad (catering w hali)  
 
 

Hala sportowa Szkoła podstawowa nr 72   
 

 
 

 



Hotel OLIMPIA 

  
 

 
 

 



JAK DOJECHAĆ  
  
W SOBOTĘ  
 
- Z miejsca Dworca Zachodni wyjscie pobliskie przystanek autobusowy nr linii 145, do pędli ul. Kaczej 
wyjsciąć  i pieszo 200 metrów do hali sportowe SP 72  ul. Newtona 2  

 
 
 
 
W NIEDZIELĘ 
 

- Z miejsca zakwaterowania(hotel OLIMPIA) do hali sportowe ul. Newtona 2  
 
Tramwajem 1, 7 – wysiąść na przystanku St.Reymonta (1 przystanki, kierunek Hetmańska) , 

pieszo 100 metrów  
następnie, autobusem 164, 179 – wysiąść na przystanku Arciszewskiego (6 przystanków) do pędli ul. 

Kaczej, wyjściąć i pieszo 200 metrów do hali sportowe SP 72  ul. Newtona 2 

 

 


