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REGULAMIN 
V OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MŁODYCH SPORTOWCÓW 
OLIMPIAD SPECJALNYCH 
WARSZAWA 2021 
 
Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią Covid-19 organizatorzy będą dokonywać zmian 
dotyczących organizacji imprezy oraz zasad uczestnictwa w niej.  
Celem zmian jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa uczestników oraz dostosowanie się do 
wytycznych i przepisów prawnych obowiązujących w związku z epidemią. 

 

 
CEL IMPREZY 

 Popularyzacja programu Młodzi Sportowcy jako programu dla osób z  
niepełnosprawnością intelektualną w  Olimpiadach Specjalnych. 

 Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie zajęć w programie Młodych 
Sportowców, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi klubami. 

 Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych i Programu Młodzi Sportowcy w regionie 
Mazowieckim, integracja ze środowiskiem. 

 
 
TERMIN:   17-19 września 2021 /piątek, sobota, niedziela/ 
 
 
MIEJSCE: Warszawa,  
dokładny adres miejsca zakwaterowania i obiektu sportowego zostanie przekazane po 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, przewidywane miejsce (wzorem poprzedniego roku): 

 Zakwaterowanie, wyżywienie i miejsce imprezy: dom Warszawskiego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego, https://warszawa.dobremiejsce.eu/,   ul. Dewajtis 3,  01-815 
Warszawa,  Dobre Miejsce Dewajtis Sp. z o.o. 

 (Dom Rekolekcyjny, wejście A, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, na miejscu sala 
gimnastyczna, kompleks boisk oraz sale konferencyjne) 

 
 
ORGANIZATOR 

 Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Polska – Biuro Narodowe 

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Joanna Styczeń-Lasocka kom. 
602 631 706, e-mail: j.styczen@olimpiadyspecjalne.pl 

 Osoby odpowiedzialne za stronę sportową: 

 Małgorzata Strzałkowska, 604 208 502, email: m.strzalkowska@olimpiadyspecjalne.pl  

 Zbigniew Tyc,  602 332 540, email: ztyc@interia.pl 
 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 

 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Mazowieckie  
 
 
 

UCZESTNICY   

 zawodnicy: 100 dzieci + trenerzy, opiekunowie, wolontariusze, organizatorzy 
 

https://warszawa.dobremiejsce.eu/
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Uczestnikiem  V Ogólnopolskiego Dnia Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych może 
być tylko osoba niepełnosprawna w rozumieniu. art. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2011 r Nr 127, poz 721, z późn zm). Uwarunkowanie to związane jest z zasadami jakie 
nakładają na organizatora zawodów instytucje publiczne, które dofinansowują  
przeprowadzenie danych zawodów. Organizator zawodów na etapie rejestracji będzie 
oczekiwał potwierdzenia przez Oddział Regionalny, z którego będzie ekipa pochodzić,  
spełnienia przez zawodników w/w uwarunkowania. W/w wymóg oznacza, iż w imprezie 
mogą uczestniczyć dzieci, które posiadają aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności. 
 
Program Młodzi Sportowcy jest programem mobilizującym do systematycznej aktywności 
ruchowej poprzez zestaw gier i zabaw dostosowanych  dla dzieci w wieku 2-12 lat. Dlatego w 
IV Ogólnopolskim Dniu Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych mogą brać udział 
zawodnicy, którzy uczestniczyli w Programie Młodych Sportowców realizowanych w 
Oddziałach Regionalnych (treningi, regionalny dzień Młodych Sportowców itp.). W Programie 
Młodzi Sportowcy mogą brać udział dzieci w wieku 6-12 lat. Wymóg wieku będzie 
weryfikowany przez organizatorów ze zgłoszeń  podawany w procesie rejestracji. Dodatkowo 
każdy Młody Sportowiec jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych,  iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
w aktywnościach ruchowych realizowanych w Programie Młodzi Sportowcy Olimpiad 
Specjalnych. 
 
Do udziału w imprezie są  zakwalifikowane te Oddziały Regionalne, które realizują Program 
Młodych Sportowców w swoich klubach, co zostało zgłoszone do Biura Narodowego 
Olimpiad Specjalnych w dokumentacji APS i  są to następujące Oddziały: Dolnośląskie, 
Kujawko-Pomorskie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie Świętokrzyskie, 
Wielkopolskie-Konin,  Wielkopolskie-Poznań.  Jeśli jest inny Oddział, który chciałby zgłosić 
swój udział i rozpoczyna realizowanie Programu Młodzi Sportowcy lub rozpoczął w 
2020/2021 roku to prosimy o informację do Biura Narodowego przed 20 maja 2021.  
 
W zależności od liczby dzieci realizujących program (wg. APS 2019/2020) zostaną do 1 
czerwca 2021 przyznane proporcjonalne limity uczestnictwa. Oczekiwane jest potwierdzenie 
chęci uczestnictwa w imprezie wg. liczb limitów  emailem do 20 czerwca 2021 na adres 
emailowy: p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl lub sport@olimpiadyspecjalne.pl. 
 
W oparciu o określone i potwierdzone limity uczestnictwa dla zawodników i trenerów 
organizatorzy oczekują zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, prześlemy przed 25 czerwca 
2021 do zakwalifikowanych Oddziałów Regionalnych. Należy je wypełnić i przesłać do Biura 
Narodowego w Warszawie,  przed  05 września  2021. Wszelkich zmian zawodników należy 
dokonywać na odpowiednim formularzu w Biurze Narodowym w Warszawie w dziale 
sportowym e-mail: p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl. Biuro Narodowe, dział sportowy jest 
odpowiedzialny za kwalifikację zawodników do imprezy. Organizatorzy przewidują 
przyznanie limitów dla trenerów, opiekunów (w tym rodziców) zgodnie z zasadą: liczba limitu 
dla: trenerzy, opiekunowie, rodzice, kierowcy to  80% liczby zawodników.   

 
W zadaniu Młodzi Sportowcy, zgodnie z założeniami, każde dziecko ma podpisaną przez 
rodziców lub opiekunów prawnych Deklarację Uczestnictwa w Programie Młodzi Sportowcy 
(dostępna na www.olimpiadyspecjale). W zakładce http://www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-
sportowcy w Pliki do pobrania. 
 
 
 
 

mailto:p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl
mailto:p.rogalski@olimpiadyspecjalne.pl
http://www.olimpiadyspecjale/
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce dotyczącą zagrożeniem wirusem SARS-
COV-2 osoby uczestniczące w imprezie będą zobowiązane do podporządkowania się do: 
Wytyczne dla uczestników i obsługi  zawodów ogólnopolskich 2021 związane z 
obostrzeniami z epidemią COVID-19, ogłoszonego na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl i 
dotyczącego zasad bezpieczeństwa podczas imprez ogólnopolskich w roku 2021. Z 
regulaminu wynikają następujące obowiązki dla uczestnika: 

 Posiadanie własnego wyposażenia ochronnego  (maski, osłony, przyłbicy) do 
zakrywania ust i nosa poza miejscem bezpośredniej rywalizacji sportowej. 

 Poddanie się procedurom związanym z pomiarem temperatury na imprezie. 

 Dostosowanie się do wymogów stałej dezynfekcji i higieny rąk zgodnie z zaleceniami, 
zachowywanie dystansu itp.  

 
Każdy z uczestników (dzieci, trener, opiekun, wolontariusz, obsługa) jest zobowiązany do 
przekazania w dniu rozpoczęcia imprezy formularza o stanie zdrowia w związku z epidemią 
COVID 19 wg. wzoru przygotowanego przez organizatorów. W ekipie formularze zbiera i 
przechowuje Kierownik Ekipy. W imprezie będą uczestniczyć tylko osoby zdrowe (bez oznak 
infekcji), nie objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym. 
 
Wszystkie osoby uczestniczące w zadaniu (zawodnicy- Młodzi Sportowcy, trenerzy, 
opiekunowie/rodzice,  wolontariusze, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna) muszą 
wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu i PFRON w celach planowania, realizacji i rozliczania 
projektu. W imieniu osób niepełnoletnich, pełnoletnich ubezwłasnowolnionych  to zgody takie 
wydają rodzice lub ich prawni opiekunowie. 
 
Spożywanie alkoholu oraz zażywanie innych środków odurzających przez wszystkich 
uczestników imprezy (zawodnik, trener/opiekun, kierowca, kierownik ekipy, wolontariusz, 
obsługa techniczna, medyczna, sędziowska, organizator itp.), co mogłoby zagrażać 
prawidłowemu wykonywaniu obowiązków i zagrażało bezpieczeństwu uczestników imprezy, 
jest surowo zabronione. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za bezpieczny przebieg 
zadania. W przypadku stwierdzenia przez organizatora incydentu zagrażającego 
bezpieczeństwu to wyciągnięte zostaną konsekwencje - od wydalenia danej osoby z obiektu 
sportowego lub innego miejsca realizacji  imprezy,  poprzez powiadomienie pracodawcy aż 
po wezwanie na miejsce policji. W każdym przypadku o incydencie poinformowany będzie 
Dyrektor Oddziału Regionalnego, jeśli sprawa będzie dotyczyła członków ekipy, a w 
przypadku innych osób to powiadomiony zostanie koordynator danych działań przy imprezie 
i/lub właściwe władze. Każdy uczestnik imprezy ((zawodnik, trener/opiekun, kierowca, 
kierownik ekipy, wolontariusz, obsługa techniczna, medyczna, sędziowska, organizator itp.), 
uczestnicząc w niej jednocześnie wyraża zgodę na podporządkowanie się w/w zasadom i na 
ew. poddanie się badaniom stanu trzeźwości/świadomości przez powołane do tego służby, w 
przypadku ich wezwania przez organizatora imprezy.  
 
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH W RAMACH DNIA 
MŁODYCH SPORTOWCÓW  
 
Gry i zabawy ruchowe obejmować będą elementy ćwiczeń opisanych w przewodnikach i 
instrukcjach Programu Młodzi Sportowcy dostępnych na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl 
w zakładce programy włączające/Młodzi Sportowcy. Konkurencje i aktywności będą 
nawiązywały do dyscyplin sportu: piłka nożna, koszykówka, kolarstwo, lekkoatletyka.  
 
 
 
 

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
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Aktywności opierać się będą o elementy i umiejętności związane z:  

 lokomocją: chodzenie, bieganie, przemieszczanie się (w tym skoki), slalom, 
pokonywanie torów przeszkód. 

 ćwiczenia równoważne 

 gry i zabawy z piłką: rzuty, chwyty, toczenie, kozłowanie, podania, rzuty do celu, 
kopanie i strzały na bramkę, itp. 

 
Przewidywany jest przebieg gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu sportowego 
dostosowanego do wieku i możliwości dzieci,  na sali gimnastycznej i na boisku sportowym 
obok sali, jeśli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające.  
 
Stroje, sprzęt:  

 Wygodny strój sportowy do ćwiczeń na sali gimnastycznej i na boisku  

 Obuwie sportowe na boisko i do ćwiczeń na hali 
 
Właściwy strój sportowy i obuwie sportowe dotyczy zawodników i 
OPIEKUNÓW/TRENERÓW/RODZICÓW !!!! 
 
NAGRODY 
Wszyscy uczestnicy otrzymują takie same nagrody uczestnictwa.(ew. w podziale na zabawki 
dla chłopców/dziewczynek) 
 
PROGRAM (projekt)  
 
17 września 2021 /piątek/    
15.00 – 17.00 przyjazdy, rejestracja  zakwaterowanie,   
17:00 – 18:30 Kolacja  
19:00 – 20.30 Ceremonia Otwarcia i wspólna zabawa ruchowa i przedstawienie rodzajów 

aktywności Dnia Młodych Sportowców, Podział na dwie podgrupy 
 
18 września 2021 /sobota/  
od 07.00 Śniadanie,  
09.00 – 13.00 grupa A gry i zabawy dla Młodych Sportowców 
09.00 -13.00 grupa B wycieczka – element turystyczny  
13.00-15.00 przerwa obiadowa, obiad 
15.00-19.00 grupa B gry i zabawy dla Młodych Sportowców 
15.00-19.00 grupa A wycieczka element turystyczny 
od 19.00  kolacja 
 
19 września 2021 /niedziela/ 
od 07.00 Śniadanie (+ wydanie suchego prowiantu)  
09.00 -11.00 Ceremonia Zakończenia, Ceremonia Dekoracji  i pożegnanie,  
wyjazdy. 
 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Organizatorzy zapewniają bezpłatne uczestnictwo /zakwaterowanie, wyżywienie/ ekipom 
zgodnie z ustalonym i przekazanym limitem od kolacji w dniu 17 września 2021 (piątek) do 
śniadania + suchy prowiant na podróż w dniu 19 września 2021r. Organizator zapewnia 
transport na wycieczkę w dniu 18.09.2021. 


