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Regulamin X Abilimpiady SM 2022 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Abilimpiada SM to olimpiada umiejętności osób z niepełnosprawnościami, w tym chorych 

na stwardnienie rozsiane. 

2. Organizatorem Abilimpiady SM jest Rada Główna PTSR, a wszelkie sprawy z nią związane 

obsługuje biuro RG PTSR.  

3. Abilimpiada SM jest dla uczestników bezpłatna. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg 

oraz zwrot kosztów przejazdu. Uczestnik ponosi jedynie niewielki koszt związany 

z zakupem materiałów potrzebnych do uczestnictwa w konkurencjach. 

4. Miejsce i czas rozgrywania Abilimpiady SM będzie podawane do publicznej wiadomości, 

nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem.  

 

Uczestnictwo w Abilimpiadzie 

 
5. Uczestnicy Abilimpiady SM muszą być członkami Oddziałów PTSR. 

6. Uczestnicy (członkowie Oddziałów PTSR) mogą zgłaszać swoje uczestnictwo bezpośrednio 

do biura RG PTSR albo poprzez Oddział PTSR, do którego należą. 

7. Każdy Oddział PTSR zobowiązany jest powiadomić o możliwości udziału w Abilimpiadzie 

SM wszystkich swoich członków mailowo lub telefonicznie oraz zamieścić informację na 

stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej.  

8. Oddział PTSR może zgłosić na Abilimpiadę SM 2 uczestników.  

9. Jeżeli Oddział PTSR zgłosi więcej niż 2 uczestników, będą oni umieszczeni na liście 

rezerwowej i zapraszani jedynie w przypadku wolnych miejsc (według kolejności na liście). 
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10.  Pierwszeństwo wzięcia udziału w Abilimpiadzie będą mieli uczestnicy, którzy wcześniej 

nie brali udziału w tym wydarzeniu. 

 

Rekrutacja do wydarzenia 

 
11.  Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie przez zainteresowanego 

karty zgłoszeniowej (załączonej do ogłoszenia o naborze). Zgłoszenie przysłane na innym 

druku zostanie uznane za nieważne.  

12.  Do karty zgłoszeniowej dołączyć należy aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź aktualnego 

orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS), drogą pocztową,  

e - mailową do najbliższego Oddziału PTSR bądź bezpośrednio do swojego biura 

Oddziałów PTSR. 

13.  Zgłoszenie się do udziału w Abilimpiadzie SM na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku (zarejestrowanego 

w dowolnej formie) na stronie internetowej www.ptsr.org.pl, w gazecie SM Express, na 

Youtube, w mediach społecznościowych PTSR oraz w innych kanałach PTSR. 

 

Konkurencje 

 
14.  Konkurencje Abilimpiady są każdorazowo ustalane przez Radę Główną PTSR.  

15.  Każdy uczestnik Abilimpiady SM zobowiązany jest do zapoznania się z wykazem i opisem 

konkurencji oraz informacją, jakie materiały zapewnia organizator, a jakie uczestnik jest 

zobowiązany ze sobą przywieźć. Wykaz i opis będzie rozesłany do Oddziałów oraz 

dostępny na stronie www.ptsr.org.pl. 

16.  Uczestnik może wziąć udział maksymalnie w 3 konkurencjach. 

17.  Warunkiem, by dana konkurencja się odbyła, jest zgłoszenie się na nią minimum trojga 

uczestników.  

18.  Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej przez uczestnika, zmiana przez niego konkurencji nie 

będzie możliwa. 

19.  Prace konkursowe ocenia jury złożone z ekspertów powoływanych przez RG PTSR.  

20.  W każdej z konkurencji przyznawane są nagrody (za zajęcie I, II i III miejsca). 

Dopuszczalne jest przyznawanie nagród ex aequo.  

http://www.ptsr.org.pl/
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21. Organizator zapewnia jedynie nagrody rzeczowe.  

 

Inne postanowienia 

 
22.  W uzasadnionych przypadkach uczestnik może przyjechać na Abilimpiadę wraz 

z opiekunem. 

Warszawa dn. 6.05.2022 

 


