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                    MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ   

                 DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
                   56-300 Milicz ul. Kopernika 20 

               Tel/fax. 71 38 30 014 

                                    

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 „Aktywność drogą do sukcesu”* 

 

1. Organizator:  

Milickie Stowarzyszanie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
Ul. Kopernika 20, 
56-300 Milicz, 
Tel/fax: 71 38 30 014, 
e-mail: biuro@mspdion.org.pl, 
strona www: www.mspdion.org.pl  
 

2. Czas trwania projektu 

Projekt trwa od 15.05.2017-31.12.2017 r. 

3. Założenia projektu 

Projekt zakłada realizację kilku imprez o charakterze otwartym na płaszczyźnie rekreacyjnej, 

turystycznej i sportowej. Wydarzenia, imprezy odbywać się będą także w plenerze, na 

obszarze Doliny Baryczy. Będą to: 

A.  Spływ kajakowy rzeką Barycz i jej dopływami dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin (dzieci, młodzież, dorośli) z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, 

opolskiego oraz śląskiego, na trasie Milicz (ul. Krotoszyńska)-Sułów  

 Termin spływu: 20.08.2017 r. (niedziela), 

 Miejsce i godzina zbiórki/rozpoczęcia spływu: Milicz, przystań kajakowa przy 

moście na ul. Krotoszyńskiej, godz. 9.00. 

 Miejsce i czas zakończenia spływu: Sułów, godz.18.00 

W trakcie spływu planowana przerwa na odpoczynek i posiłek. Organizator zapewnia 

poczęstunek podczas spływu oraz na jego zakończenie.  

Maksymalna liczba wszystkich uczestników spływu: 40 osób (wraz kadrą, ratownikiem, itp.). 

Na rozpoczęcie, przerwę i zakończenie spływu zaproszeni będą rodzice beneficjentów, którzy 

będą mieli okazję zintegrować się ze środowiskiem oraz być uczestnikami całej imprezy. 

Maksymalna liczba zaproszonych rodziców: 10 osób. 
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B. Piknik pn."Z przyrodą na Ty" dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (dzieci, 

młodzież, dorośli) z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz 

śląskiego 

 Termin i miejsce: 09.09.2017 r. (sobota), Ostoja Koników Polskich, godz.10.00-

14.00. 

W programie zaplanowano m.in. przejażdżki kajakiem, przejażdżki bryczką po okolicy, 

konkursy, gry i zabawy ruchowe, wspólne grillowanie, dmuchany park zabaw, malowanie 

twarzy, wspólna zabawa przy muzyce. Dla uczestników zapewniony zostanie również 

poczęstunek, pyszności z grilla.  

 

C. Turniej pn. "Łączy nas boccia" dla osób niepełnosprawnych, drużyn zgłoszonych z 

województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz śląskiego.  

 Termin i miejsce: 21.10.2017 r. (sobota), godz.10.00, hala sportowa przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Miliczu 

W trakcie turnieju zaplanowano poczęstunek dla uczestników turnieju oraz dla publiczności.  

Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają medale, dyplomy i pamiątkowe puchary 

wykonane w milickim Warsztacie Terapii Zajęciowej, oraz nagrody. Na czas turnieju 

Organizator zapewni sędziów oraz komentatora turnieju. 

D. Lekkoatletyczny Dzień Sportu „Z Olimpijczykiem na Ty” z województw: 

dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz śląskiego. 

 Termin i  miejsce: 9.11.2017 r. (czwartek), godz. 10.00, hala sportowa przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu 

 

4. Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

A. W projekcie udział wezmą: 

- osoby niepełnosprawne (beneficjenci ostateczni), z różnym stopniem i rodzajem 

niepełnosprawności, w różnym przedziale wiekowym, pochodzące z województw 

dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, posiadające orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności, 

- rodzice/opiekunowie, rodzeństwo oraz pozostałe osoby w formie publiczności  

 

B. Do każdej z zaplanowanych imprez prowadzona będzie osobna rekrutacja. Warunkiem 

wzięcia udziału w poszczególnej imprezie będzie 

- zapoznanie się niniejszym z regulaminem, 

- dostarczenie/przesłanie do biura MSPDiON formularza zgłoszeniowego na 

konkretną imprezę, 
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- dostarczenie/przesłanie do biura MSPDiON (przy zgłoszeniu osoby 

niepełnosprawnej) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia o niepełnosprawności, którego kopię należy przesłać wraz z formularzem 

zgłoszeniowym.  

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie do pobrania ze strony internetowej MSPDiON, w 

zakładce Projekty aktualnie realizowane, przy projekcie Aktywność drogą do sukcesu oraz w 

biurze projektu. 

C. Na każdą z zaplanowanych imprez zapewniony zostanie transport osób specjalnym 

busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z 

transportu należy zgłosić liczbę osób chętnych na dojazd dzwoniąc do biura 

Stowarzyszenia. Organizator posiada ograniczoną liczbę miejsc.  

 

5. Termin i warunki składania formularzy: 

 

A. Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami (tj. orzeczenie - w 

przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej) należy wypełnić czytelnie oraz 

przesłać/dostarczyć do biura Stowarzyszenia: 

- pocztą/osobiście pod adres: 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  

Ul. Kopernika 20, 

56-300 Milicz 

Pokój 207, 

Lub 

- e-mailem pod adres: 

biuro@mspdion.org.pl  

 

 
Uwieńczeniem projektu będzie opracowanie oraz wydanie kalendarza oraz folderu, 

zawierających informacje oraz zdjęcia z wydarzeń realizowanych w ramach projektu, 

stanowiących promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. 
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