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INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 

W  BOWLINGU KOBIET I MĘŻCZYZN 
WARSZAWA, dn.22-24 marca 2019r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 

1.Cel imprezy:  
- Popularyzacja bowlingu w Polsce wśród Niesłyszących  
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce, 
- Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju, 
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski, 
- Integracja poprzez sport 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Współorganizator: Warszawski Klub Sportowy Głuchych „WARS”  w Warszawie 
                                       
4.Termin: 22-24.03.2019r.  
 
5.Miejsce zawodów: Kręgielnia „Hulakula”, ul. Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa 
 
6.Zakwaterowanie: Hotel pod Lasem, ul. Czeremchowa 38a, 03-159 Warszawa 
 
7.Wyżywienie: kolacja i śniadanie w Hotelu pod Lasem, obiady 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  
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11.Zgłoszenie 
Zgłoszenia prosimy kierować w terminie do 15.03.2019 na adres mailowy: bowling@pzsn.pl 
i wars_1922@o2.pl,  
 
UWAGA!!! W zgłoszeniu bardzo prosimy o informacje, kiedy zawodnicy przyjeżdżają na te zawody. 
 
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  
  i zakwaterowania. 
- każdy zawodnik posiada ważne badania lekarskie.  
 

Maksymalna ilość uczestników na zawodach - 60 osób. 
 
 

Program 
 
 

22.03.2019 (piątek)  
godz. 19:00 – 20:00  – przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
godz. 19:00   – kolacja  
 
23.03.2019 (sobota)  
godz. 08:00 - 13:00  – przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
godz. 13:00 – 13:30  – obiad (Hotel pod Lasem) 
godz. 15:00 – 16:30  – trening 
godz. 18:00   – kolacja (Hotel pod Lasem) 
godz. 19:00 – 20:00  – odprawa techniczna, rejestracja zawodników, losowanie torów 
 
24.03.2019 (niedziela)  
godz. 07:30 - 08:00 – śniadanie (Hotel pod Lasem) 
godz. 10:00 – 14:00 – zawody 
godz. 14:30 – zakończenie zawodów, rozdanie pucharów  
godz. 15:00 – obiad w miejscu zawodów 
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