XVIII PARASPARTAKIADA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA
Osób Niepełnosprawnych

Termin: 5 grudnia 2017
Miejsce imprezy : Hala widowiskowo-sportowa „CENTRUM”, ul. Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Organizator: Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym w DG.
Współorganizatorzy




Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w DG.

Patronat:




J.E. Ks. Bp. Grzegorz Kaszak - Biskup Sosnowiecki
Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty
Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Patronat medialny:





Dziennik Zachodni
Tygodnik „Niedziela Sosnowiecka”
Telewizja TOM
Nasze Sprawy

Wyróżnienie główne. : Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Adresaci:
Dzieci, młodzież niepełnosprawna pochodząca ze szkół, ośrodków szkolno- wychowawczych, WTZ,
ZAZ, placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacji NGO, fundacji, wraz z
opiekunami z terenu województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego.
Wolontariusze:





V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w DG.
Szkoła Podstawowa nr 8 w DG.
Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom I Osobom Niepełnosprawnym w DG.
I LO im. M. Kopernika w Będzinie

Uczestnictwo w XVIII Paraspartakiadzie jest ogólnodostępne i bezpłatne.
Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków :
na podstawie zlecenia realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 3: wzrost
:
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, obejmującego
następujące zadanie : Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
na podstawie konkursu ofert na dotacje z budżetu miasta na realizacje proponowanych
zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
w 2017 roku.

oraz środków współorganizatorów

XVIII PARASPARTAKIADA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA
Osób Niepełnosprawnych

Program imprezy :
30 –

1. 7

1000 Przyjazd grup sportowych do Hali Widowiskowo – Sportowej „CENTRUM”

a)
b)
c)
d)
e)

rejestracja uczestników
wydawanie numerów startowych
wydawanie numerów do losowania nagród pocieszenia
zajmowanie miejsc na trybunach
drobny poczęstunek

00

2. 10

– Ceremonia otwarcia XVIII Paraspartakiady Śląska i Zagłębia
a) występ cheerleaderek
b) powitanie gości i drużyn uczestniczących w Paraspartakiadzie
c) wręczenie pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
d) przemówienia honorowych patronów Paraspartakiady oraz wręczenie przez nich
pamiątkowych medali wszystkim uczestnikom
e) zapalenie znicza
f) przemarsz drużyn sportowych

30

3. 10

– Rozpoczęcie konkurencji sportowych.
a) konkurencje
 tor przeszkód
 rzuty ringo
 dart
b) dodatkowe konkurencje indywidualne tylko dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich :
 wyścig po torze przeszkód na czas
 rzuty do celu

W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami uczestnicy będą
uczestniczyć w loterii nagród pocieszenia .
30

4. 11

– 1330 :
 wydawanie ciepłego posiłku
 Wręczanie medali, pucharów, dyplomów i nagród indywidualnych za zajęcie
I – III miejsca – sukcesywnie po zakończonej konkurencji

30

5. 13

30

- 14
 zakończenie konkurencji sportowych
 wręczenie pucharów i nagród dla trzech najlepszych drużyn ( w klasyfikacji
generalnej)
 wygaszenie znicza - zakończenie Paraspartakiady

