Opis scen - Reportaż na temat - Blind Race.
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na ekranie widzimy rower do uprawiania sportu blind race oraz pięciu stojących przy nim w
rzędzie zawodników w strojach do jazdy na rowerze. Jeden z zawodników trzyma białozielony kask.
Widzimy mapę, na której za pomocą czerwonego odcinka pokazana jest trasa z Astany do
Paryża, czyli trasa tej wyprawy rowerowej.
Na dachu samochodu osobowego widzimy biały rower przeznaczony do uprawiania tego
rodzaju sportu. Jest zbudowany na wzór tandemu. Posiada dwa miejsca siedzące po to by
na jednym rowerze mogła siedzieć osoba z wadą wzroku oraz osoba w pełni sprawna.

Wypowiedź Pana Łukasza Szeligi Prezesa Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego:
00:17- 00:53
„Blind Race to inicjatywa Kazachstańskiego Komitetu Paraolimpijskiego i ludzi zajmujących
się sportem w Kazachstanie tym dedykowanym dla osób z niepełno sprawnościami. Idea jest
prosta: dotrzeć na dwudziestolecie odzyskania niepodległości z Astany do Paryża. Ponad
pięć tysięcy kilometrów do przejechania na rowerach. Inicjatywa, która niewątpliwie
przykuwa uwagę, bo niecodzienna i niebagatelna to rzecz, żeby wsiąść na rower i przez
wiele dni podróżować na tak dużym dystansie.”
- Sala konferencyjna
Na ekranie widzimy Prezesa Polskiego Komietetu Paraolimpijskiego Łukasza – Szeligę,
przemawiającego przez mikrofonWiceprezesa PKOI Mieczysława Nowickiego oraz
ambasadora Kazachstanu w Polsce Pana MargulanaBaimukhana .

Tuż za nimi znajduje się roll-up z napisem PFRON-u z napisem’Wszyscy jesteśmy tacy
sami’.
Następuje zbliżenie na dwóch zawodników: kobietę z czarnymi włosami,zaplecionymi w
warkocze, z okularami przeciwsłonecznymi na głowie oraz mężczyznę o blond włosach.
Oboje są ubrani w biało-czerwone stroje rowerowe.
Wypowiedź Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON Pana Tomasza
Maruszewskiego:
00-58- 01:32
„Inicjatywa jest piękna. Sport bez granic- tak jak sportowcy z Kazachstanu mają na swoich
koszulkach, strojach sportowych. Tym bardziej ma to wymowę symboliczną, bo są to osoby z
dysfunkcją wzroku, które dzięki temu mogą realizować swoje pasje życiowe. Nigdy w życiu
by nie mogły wsiąść na rower jakby nie miały tego pełnosprawnego partnera, borowery są
typu tandem, w związku z czym jest tutaj element integracji i współpracy.”
Na ekranie widzimy kobietę stojącą przy mikrofonie, mężczyznę stojącego przy stoliku
nakrytym niebieskim obrusem oraz siedzącego przy nim: Prezesa Polskiego Komitetu

Paraolimpijskiego ŁukaszaSzeligę, Wiceprezesa PKOI Mieczysława Nowickiego i
Ambasadora Kazachstanu w Polsce Pana Margulana Baimukhana.
-Zbliżenie na widownię.
- Zbliżenie na zawodniczkę w biało-czerwonym stroju rowerowym i okularach, która
oklaskuje mówców.
- Ponownie na ekranie widzimy siedzących przy stoliku: Prezesa PKP-aru Łukasza Szeligę,
Wiceprezesa PKOL Mieczysława Nowickiego i ambasadora Kazachstanu w Polsce Pana
MargulanaBaimukhana .
Wypowiedź Iwony Podkościelnej zawodniczki Kolarskiego Klubu Tandemowego Hetman
Lublin.
1:43-1:58
„Coś szczególnego w kolarstwie tandemowym to to, że możemy w ogóle uprawiać sport.
Możemy trenować kolarstwo, bez przewodnika nie mogłabym brać udziału w żadnych
wyścigach.”
- Na ekranie widzimy kolejnych mówców stojących przy mikrofonach.
-Zbliżenie na widownię.
- Następuje zbliżenie na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON Pana
Tomasza Maruszewskiego.
02:12-02:32
Wypowiedź Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON Pana Tomasza
Maruszewskiego:
„Współpracujemy cały czas z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, który jest partnerem tego
przedsięwzięcia. Oczywiście również pomagamy, jeżeli tylko jest taka potrzeba.
Odpowiadamy pozytywnie na wszystkie sugestie i płynące ze strony Komitetu
Paraolimpijskiego problemy.”
- Na ekranie widzimy trzech mężczyzn. Mężczyzna w białej koszulce stojąc przy otwartym
bagażniku białego samochodu osobowego trzyma kask. Dwaj mężczyźni w zielonych
spodenkach i białych koszulkach stoją przy samochodzie, trzymając białe prezentowe
torebki.
-Widzimy dziewczynę w zielonych spodenkach i kręconych włosach w ręku trzyma białą
papierową torebkę prezentową. W tle po prawej stronie widać dwóch zawodnikach w białoczerwonych strojach rowerowych siedzących na tandemach a tuż za nimi stojący samochód
osobowy.
- Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

