
#GrajmyRazem
Zapraszamy do Łodzi
29.08-01.09.2019 r. czekamy na Ciebie!



Program Turnieju
29 sierpnia 2019 r.  Przyjazd drużyn

  Mecz Eurovolley 2019 – Polska vs Włochy

30 sierpnia 2019 r. 9.00 – 17.00 mecze

 17.00 trening z S. Świderskim i V. Grbic 

31 sierpnia 2019 r. 9.00 – 17.00 mecze 

1 września 2019 r.  wyjazdy

Agenda of the Tournament
29th  August 2019  Arrivals of Special Olympics teams

  Participation in Eurovolley2019  
  – Poland vs Italy

30th August 2019 9.00 – 17.00 matches

 17.00 Volleyball clinic leading  
  by S. Świderski & V. Grbic 

31st August 2019 9.00 – 17.00 matches

1st  September 2019  Departures of Special Olympics teams

Miejsce  Turnieju/Sports venue: 

Łódź Sport Arena, aleja Unii Lubelskiej 2 , Łódź



WHAT IS UNIFIED SPORTS®?
Dedicated to promoting social inclusion through shared 
sports training and competition experiences, Unified Sports 
joins people with and without intellectual disabilities on the 
same team. It was inspired by a simple principle: training  
together and playing together is a quick path to friendship 
and understanding.

In Unified Sports, teams are made up of people of similar age 
and ability, which makes practices more fun and games more 
challenging and exciting for all. Having sport in common is 
just one more way that preconceptions and false ideas are 
swept away.

Our opponent is intolerance. 

Only shoulder-to-shoulder, as teammates together, can 
we defeat it.

Join us! #GrajmyRazem

Sporty Zunifikowane®

CO TO SĄ SPORTY ZUNFIKOWANE®?
Program Sportów Zunifikowanych powstał by promować  
włączanie społeczne poprzez wspólne treningi sportowe 
i udział w zawodach. Sporty Zunifikowane® łączą w druży-
nie osoby pełnosprawne  z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną.  Program  inspirowany był prostą zasadą: 
wspólne treningi i rywalizacja to szybka droga do przyjaźni, 
akceptacji i zrozumienia.

Drużyny zunifikowane składają się z zawodników o podob-
nym wieku i umiejętnościach sportowych, które sprawiają, 
że treningi są  przyjemne , a rywalizacja jest ambitna i ekscy-
tująca dla każdego. Sport nie dzieli ludzi, to tylko sposób, że 
uprzedzenia i stereotypy są pokonywane.

Naszym przeciwnikiem jest brak akceptacji i tolerancji. 

Jedynie ramię w ramię, jako drużyna, możemy to pokonać. 

Dołącz do nas! #GrajmyRazem



#GrajmyRazem
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