
Zapraszamy serdecznie do udziału w VII Abilimpiadzie SM, która odbędzie się w dniach 

14.06-16.06.2018r. Spotkamy się w Ośrodku Charytatywno – Edukacyjnym  Diecezji 

Radomskiej „Emaus” w Turnie.  Bardzo liczymy na Państwa obecność.  Zasady są podobne 

jak w latach ubiegłych. Każdy Oddział może zgłosić dwie osoby do udziału w zawodach, 

zawodnicy mogą przyjechać z opiekunem.  Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i 

zwrot kosztów podróży.  Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji, 

jednak polecamy zapoznanie się z harmonogramem konkurencji, który zostanie ogłoszony 

niebawem. Regulamin Abilimpiady oraz formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączeniu. 

 

Konkurencje, w jakich zmierzą się uczestnicy w tym roku to: 

1. Biżuteria 

2. Ceramika (bez wypalania) 

3. Decoupage 

4. Malowanie 

5. Fotografia 

6. Robótki na drutach 

7. Sudoku 

8. Szachy 

9. Szydełkowanie 

10. Warcaby 

11. Zdobienie bombek i  jajek wielkanocnych 

12. Tworzenie kartek okolicznościowych 

13. Konkurencja „Open” –  każdy z uczestników może zrobić pracę z dowolnej kategorii 

 

W spisie konkurencji możemy dostrzec dwie nowości,  tworzenie kartek okolicznościowych – 

które pojawiło się na wyraźną prośbę uczestników, jak i konkurencję „open”, która jest 

zupełnie nową koncepcją. Konkurencja „Open” polegała będzie na tym,  że każdy uczestnik 

będzie mógł wykonać dowolną pracę, dowolną techniką pod warunkiem,  że sam zapewni 

sobie potrzebne do tego materiały.  To ukłon w stronę osób, które nie znajdują w spisie 

konkurencji dziedziny, w której czują się najlepiej a chcieliby wziąć udział w zawodach. 

 

W każdej z tych konkurencji można będzie wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Harmonogram i opis konkurencji zamieścimy niebawem na stronie www.ptsr.org.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu. 

Pozdrawiam 

Magdalena Konopka 

Specjalista ds. promocji i projektów 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

tel. (+48 22) 258 71 75 fax (+48 22) 354 60 26 ; kom. 535 533 238 

e-mail: m.konopka@ptsr.org.pl 

 

Polish Multiple Sclerosis Society 

Ul. Nowolipki 2A, 00-160 Warszawa 

www.ptsr.org.pl 

PTSR jest organizacją pożytku publicznego. 

Możesz wspomóc nasze działania wpłacając 1% podatku na cele statutowe PTSR. 

Nr konta 37 1440 1390 0000 0000 1568 3902 

Więcej informacji: http://www.ptsr.org.pl/ptsr/1,procent,od,podatku.html 

 

mailto:m.konopka@ptsr.org.pl

