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Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach bardzo gorąco zaprasza do wzięcia udziału
w imprezie integracyjnej pod nazwą Laskowisko, organizowanej w dniu 19.05.2012r., na terenie
naszego ośrodka, połączonej z VIII Mazowieckim Mitingiem Jazdy Konnej Olimpiad
Specjalnych. Celem organizacji imprezy jest między innymi: popularyzacja jazdy konnej jako
dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podsumowanie efektów
szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć sportowych w roku 2011, integracja ze
środowiskiem, a także dobra zabawa na świeżym powietrzu dla wszystkich uczestników
Laskowiska.    

W zawodach jeździeckich weźmie udział 28 zawodników z czterech mazowieckich sekcji:
Tarant (Laski), Hej Koniku (Bródno), Płaj (Fundacja Hipoterapia) i Ptyś (Fundacja Hippoland).
Zawodnicy będą rywalizować w trzech konkurencjach: jazda w stylu angielskim, wyścig  sztafet
i bieg z przeszkodami, na trzech poziomach sprawnościowych:  C ? stęp z asekuracją lub
samodzielny, B ? kłus z asekuracją lub samodzielny i A - galop. Organizowane przez nas
zawody regionalne są jednocześnie sprawdzianem i eliminacją do zawodów ogólnopolskich.
Pozostałym uczestnikom pikniku zapewniamy szereg atrakcji dodatkowych. Z pewnością każdy
z nich znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Cechą charakterystyczną naszej imprezy jest to, że wszelkie działania opierają się w dużej
mierze na pracy wolontariuszy. Także i teraz będą nas wspierać zaprzyjaźnieni jeźdźcy,
uczniowie, studenci i rodzice. Będą nam służyć pomocą zarówno w kwestii przygotowania i
obsługi koni, obsługi technicznej w czasie trwania poszczególnych konkurencji, jak i
zapewnienia zawodnikom i ich rodzinom maksymalnego bezpieczeństwa i przede wszystkim
dobrej zabawy.  

Organizując zawody regionalne na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach, w naszym
macierzystym klubie ?Tarant?, pragniemy gorąco zwrócić uwagę naszych podopiecznych oraz
środowisk lokalnych na fakt, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą żyć i
funkcjonować jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa, które tak samo jak inni pragną w
pełni korzystać z życia sportowego i społecznego. Wierzymy, iż organizacja tego typu imprezy
pozwoli szerzej poznać możliwości i potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, co
przyczyni się do utraty lęków i obaw oraz będzie stanowiło swego rodzaju naukę tolerancji i
zrozumienia, a także pozwoli nam na promowanie naszego Ośrodka i jego działań na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych.
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