
Program nazwa: 

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Źródło finansowania: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizator: 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie. 

Adresat: 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - zawodnicy Olimpiad Specjalnych 

Polska. 

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: 
Marek Jelonek, pracownik (starszy terapeuta) Ośrodka dla Niepełnosprawnych 

Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej – Halembie, koordynator Spotkań 

Aktorskich Osób Niepełnosprawnych Ruda Śląska,  wolontariusz Olimpiad 

Specjalnych Polska (OS), pomocnik trenera OS – Śląskie w jeździe szybkiej na 

łyżwach oraz w jeździe szybkiej na wrotkach Sekcji Sportowej OS Halembianka 

Ruda Śl., trener golfa Sekcji Sportowej OS Halembianka Ruda Śl., koordynator 

ds. golfa Olimpiady Specjalne Polska, uczestnik Europejskiego Szkolenia z 

Golfa OS w Irlandii, instruktor golfa, członek Śląskiego Klubu Golfowego. 

Wynagrodzenie/rekompensata za instruktaż: 2 400, PLN (brutto), słownie: 

dwa tysiące czterysta złotych brutto (za całość). 

Miejsce realizacji: Górny Śląsk (pola golfowe:  Śląskiego Klubu Golfowego w 

Siemianowicach Śl., Srebrne Stawy w Bytomiu, DR Tyskiego Klubu Golfowego 

w Tychach, GCP w Pszczynie). 

Wymiar czasowy: 

dwie godziny tygodniowo. 

Zarys programowy: 
1. definicje golfowe 

2. miejsce gry – pole golfowe 

3. sprzęt do gry 

a/ kije golfowe – nazewnictwo, budowa 

b/ piłka golfowa – budowa, rodzaj 

4. golfista 

a/ właściwe podejście: szacunek do siebie + szacunek do gry w golfa + szacunek 

do innych = gra w golfa 

5. etykieta  

6. reguły 

7. zasady dla korzystających z terenów należących do pola golfowego 

a/ driving range – dla każdego (opcjonalnie wykupienie żetonu) 

b/ pole golfowe – dla posiadających zieloną kartę (darmowo członek 

klubu/opłata green fee) 

8. omówienie zajęć/treningu na polu golfowym 

a/ golfowe BHP 

9. trening na putting greenie 



a. butowa putera, 

b. sposób trzymania putera 

c. postawa 

d. uderzenie puterem z różnych odległości  

e. turniej putowania wg. zasad OS 

10. zwiedzenie części pola golfowego  

11. budowa kija golfowego – żelazo 

a) nazewnictwo, oznaczenia 

b) sposoby trzymania kija golfowego; 

c) postawa: 

- swing 

d) rozgrzewka golfowa; 

e) chiping 

- ustawienie, 

- założenia, 

f) pitching 

- założenia, 

- ustawienie, 

- ćwiczenia, 

12. definicje golfowe - reguły 

13. rodzaje rozgrywek golfowych 

a/ stroke play 

b/ match play 

14. HCP 

15. Scorecard 

16. Sprzęt do gry: rozmiar kija golfowego, buty golfowe (spike), tee, melexy, 

urządzenia do pomiaru odległości; 

17. Turniej golfowy wg. Zasad Olimpiad Specjalnych: 

a. short put, 

b. long put, 

c. chip shot, 

d. pitch shot, 

e. iron shot, 

f. bunker shot. 

Czas realizacji programu:  

 Rok 2014. 

Cel programu: 

• Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych 

• Wyzwolenie pozytywnych emocji, które niosą wrażenia sportowe, a tym 

samym radzenie sobie z własną agresją 

• Stworzenie im szansy przyswojenia i praktykowania alternatywnego 

sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego ich poprawę kondycji 

psychofizycznej 



• Zwrócenie większej uwagi i zainteresowania społeczności lokalnej 

osobami  z niepełnosprawnością intelektualną 

• Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających 

z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie 

sukcesu sportowego 

• Podniesienie poziomu organizacji i jakości zawodów 

• Umożliwienie rodzicom i członkom rodzin tych osób przeżycia radości i 

dumy  

z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych, jak również 

nawiązywanie przyjaźni pomiędzy tymi rodzinami 

• Zdobycie kwalifikacji na zawody rangi ogólnopolskiej   

• Stworzenie odpowiednich warunków, osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną do systematycznego treningu sportowego pod kierunkiem 

wykwalifikowanych trenerów,  w celu podnoszenia swoich umiejętności, 

jak również zapewnienie im możliwości współzawodnictwa na licznych 

imprezach sportowych 

• Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu w 

społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, 

poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania 

swoich umiejętności 

• Dokonanie wszelkich starań, w celu jednoczenia się osób z 

niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach 

równości, szacunku i akceptacji 

• Promowanie działań integracyjnych na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacyjnym praktykom oraz pełnego włączenia osób 

niepełnosprawnych w nurt życia społecznego 

• Umożliwienie nawiązania nowych przyjaźni pomiędzy tymi osobami, a 

także jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym 

społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. 

• Przygotowanie zawodnika Olimpiad Specjalnych do samodzielnego 

korzystania z Driving Range pola golfowego. 


