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Sympozjum z zakresu prawa turystycznego
i Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Szczyrk 2003

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zaprasza na Sympozjum z zakresu
prawa turystycznego i Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury Polskiej 2003 r.

Sympozjum i Zawody odbędą się w dniach 16–19 stycznia 2003 r. w Szczyrku i
na Kubalonce, w następujących konkurencjach (szczegółowy plan zawodów w za-
łączeniu):

1. Slalom gigant (narty, snowboard)
2. Slalom równoległy (narty, snowboard)
3. Bieg narciarski
Zakwaterowanie uczestników nastąpi w Hotelu „Klimczok” w Szczyrku,

ul. Poziomkowa 20
Koszt pobytu uczestnika:
– koszt zakwaterowania – 450 zł (noclegi, 3 śniadania, kompleks basenowy,

siłownia, parking)
– obiadokolacja i bankiet – 150 zł
– organizacja zawodów – 150 zł

RAZEM: – 750 zł

Usługi dodatkowe:
– kryty kort tenisowy – 60 zł/godz.
– kręgielnia – 25 zł/30 min.
– sportowe kasyno gry, bilard, tenis stołowy.
W hotelu znajdują się również wypożyczalnia, przechowalnia i serwis narciarski,

dyskoteka, klub nocny i pub.
W dniu przyjazdu uczestników, z uwagi na indywidualny charakter dojazdu or-

ganizatorzy nie gwarantują posiłku.
Hotel posiada 3 restauracje i pub czynne do godz. 24.00.
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Komunikaty

Zgłoszenia uczestników – do dnia 30 listopada 2002 r.
Zgłoszenie wraz z dowodami wpłaty kwoty 150 zł na koszty sympozjum i zawo-

dów prosimy przesłać na adres:
Kancelaria Adwokacka, adw. A. S. Sikora,
ul. Sikorskiego 2/2, 43-300 Bielsko-Biała,
tel./fax: 0 (prefix) 33-811 68 00

Każdy z uczestników zobowiązany będzie indywidualnie do uiszczenia kosztów
zakwaterowania w chwili przybycia do hotelu.

Informacji udzielają:
apl. adw. Jacek Sikora – tel.: 605-544-604
apl. adw. Łukasz Jura – tel.: 602-120-451
apl. adw. Agnieszka Hałat – tel.: 604-217-651

SZCZEGÓŁOWY PLAN SYMPOZJUM I MISTRZOSTW

16.01.2003 (czwartek)
– od godz. 15.00 – przyjazd uczestników

17.01.2003 (piątek)
– ok. godz. 8.00–9.00  – śniadanie, sprawy organizacyjne, losowanie numerów

startowych do konkurencji zjazdowych
– ok. godz. 10.30 – slalom gigant (narty, snowboard) na stoku Skrzycznego (trasa FIS)
– ok. godz. 18.00 – obiadokolacja w Hotelu „Klimczok”
– ok. godz. 19.00 – wykład
– od godz. 20.00 – wieczór przy muzyce

18.01.2003 r. (sobota)
– ok. godz. 8.00–9.00 – śniadanie, sprawy organizacyjne oraz losowanie nume-

rów startowych
– ok. godz. 10.30 – bieg płaski na stokach Kubalonki
– ok. godz. 13.00 – slalom równoległy (narty, snowboard) na stokach Kaimówki

w Szczyrku
– ok. godz. 20.00 – ogłoszenie wyników i kolacja pożegnalna

19.01.2003 r. (niedziela)
– godz. 8.00–9.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu w zależności od
liczby uczestników, warunków atmosferycznych i innych nadzwyczajnych prze-
szkód.


