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INDYWIDUALNE 

MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
W BOWLINGU KOBIET I MĘŻCZYZN 

SZCZECIN, dn. 05-06 listopada 2021 r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 
MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 

 
KOMUNIKAT nr. 1 

 
1. Cel imprezy: 

• organizacja i popularyzacja bowlingu 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 2021 

• wyłonienie najlepszych zawodników w kraju na rok 2021 

• obserwacja i nabór utalentowanych zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących,                                                

• promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i 
przeciwdziałania patologiom społecznym                                                                    

• nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski Niesłyszących 

• integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport 

• poprawa rankingi bowlingach 

• Przygotowanie do Letnich Igrzysk Głuchych CAXIAS DO SUL 2022 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator: Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA Szczecin  
                                        

4.Termin: 05-06 listopada 2021 r.   
  

5.Miejsce zawodów: MK Bowling Szczecin Galeria GALAXY,  

al. Wyzwolenia 18/20, 70 – 532 Szczecin 
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6.Zakwaterowanie:  CAMPANILE HOTEL SZCZECIN  

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin 

   
 

7.Wyżywienie: kolacja i śniadanie w Hotelu, obiad w miejscu zawodów. 
  

8.Klasyfikacja: Indywidualna – 6 gier na osobę  

  

9.Smarowanie: Informacja o smarowaniu będzie podana do publicznej wiadomości 3 dni przed 
turniejem.  
  

10.Sprawy finansowe  

Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów.   
  

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   

   

11.Zgłoszenie  
Zgłoszenia prosimy kierować w terminie do 29.10.2021 na adres mailowy: bowling@pzsn.pl i 

korona@sksg.szczecin.pl ,   
  

UWAGA!!! W zgłoszeniu bardzo prosimy o informacje, kiedy zawodnicy przyjeżdżają do hotelu. 
  

12.Uwagi!!!  

- W czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatu słuchowego.  
- Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia butów do bowlingu.   
- Posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów (zakaz noszenia dżinsów).  
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zostawione lub skradzione.  
- Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. - Obowiązuje 

całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu podczas całej imprezy, także w miejscu 

zakwaterowania.  
- Każdy zawodnik posiada ważne badania lekarskie.   
  

Maksymalna ilość uczestników na zawodach - 48 osób.  
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Program  

  

  

05.11.2021 (piątek)   

godz. 18:00 – 20:00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników  
godz. 20:00 – 21:00  – kolacja   

godz. 21:00               - odprawa techniczna, rejestracja zawodników oraz losowanie torów 

  

06.11.2021 (sobota)   

godz. 08:00 – 09:00   – śniadanie  

  godz. 10:00 – 13:00  –  I tura zawodów dla 24 osób 

  godz. 13:00 – 16:00  – II tura zawodów dla 24 osób 

godz. 16:00             - zakończenie zawodów, rozdanie pucharów 

 

  

Serdecznie zapraszamy do Szczecina. 
 

Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych 
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń. 

 
 

UWAGA ! 
Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie możliwość drobnych modyfikacji 

w regulaminie i w programie zawodów ! 
 
 


