
Szanowni Państwo,

Komitet  do  spraw  organizacji  XXXVII  Mistrzostw  Narciarskich  Adwokatury  przy  Okręgowej  Radzie  Adwokackiej  w
Katowicach pod przewodnictwem Adwokata Grzegorza Jaworskiego przy współpracy z Przewodniczącym Komisji Integracji
Środowiskowej,  Sportu,  Turystyki  i  Wypoczynku  Naczelnej  Rady  Adwokackiej  Adwokatem  Stanisławem  Estreich  mają
zaszczyt  zaprosić  Adwokatów,  Aplikantów  Adwokackich  i  ich  rodziny  do  udziału  w XXXVII  Mistrzostwach  Narciarskich
Adwokatury, które odbędą się na stokach Beskidu Śląskiego w dniach od 28 lutego 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku.  

Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Jacek Trela, Dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach Adwokat Roman Kusz.

Uczestnicy Mistrzostw zakwaterowani będą w Hotelu Stok**** w Wiśle Jaworniku. Po wyczerpującym dniu spędzonym na
stoku goście  będą mogli  oddać  się rozrywkom,  rekreacji  oraz  zabiegom odnowy  biologicznej,  które  oferuje  Hotel  Stok
- www.hotelstok.pl.

Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 699 złotych od osoby i  obejmuje zakwaterowanie  w Hotelu Stok w pokoju
dwuosobowym,  wyżywienie,  udział  w  wieczornych  bankietach  i  zabawach,  udział  w  szkoleniu,  opłaty  związane  z
uczestnictwem  w  zawodach  narciarskich,  snowboardowych,  biegach  narciarskich,  parking,  wstęp  do  strefy  wellness
możliwość  bezpłatnego  korzystania  ze  stoku  narciarskiego  Kiczera  w  dniu  29  lutego  2020  roku,  który  znajduje  się  w
bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Stok. 

Uczestnictwo w Mistrzostwach należy zgłosić na formularzu (załącznik) wraz z dowodem uiszczenia opłaty:

1. Bezpośrednio do Hotelu Stok na adres e-mial:  a.kotrys@hotelstok.pl
2. Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na adres e-mail: sekretariat@adwokatura.katowice.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, przy czym Organizatorzy zastrzegają, iż ilość miejsc jest
ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Opłatę związaną z uczestnictwem w Mistrzostwach (699 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy:

„Bodeko Hotele”  Sp. z o.o. w  Wiśle
ING Bank Śląski oddział Wisła  97 1050 1096 1000 0001 0108 6080
 

Osoby  zainteresowane  wzięciem  udziału  jedynie  w  konkurencjach  sportowych  proszone  są  o  zgłoszenie  się  do
Organizatorów do dnia 20 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną pod adres e-mail: sekretariat@adwokatura.katowice.pl

Opłata startowa w jednej konkurencji to kwota 100 złotych, w dwóch konkurencjach – 150 złotych.

Szczegółowy  program  Mistrzostw,  szkolenia  oraz  regulamin  zawodów  narciarskich  zostaną  zamieszczone  na  stronie
internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz na stronie www.adwokatura.pl

Jednocześnie informujemy, że Hotel Stok dysponuje wolnymi pokojami od dnia 1 do 2 marca 2020 r. Osoby zainteresowane
mogą sobie wydłużyć pobyt we własnym zakresie po uzgodnieniu tego bezpośrednio z hotelem przy zgłoszeniu. 

Organizatorzy Mistrzostw gwarantują uczestnikom gościnny i przyjazny klimat, wysoki standard hotelu, wspaniałe warunki
do wypoczynku, zabawy, a przede wszystkim rywalizację sportową na wysokim poziomie.

W  imieniu  Komitetu  Organizacyjnego  serdecznie  zapraszamy  Państwa  do  wzięcia  udziału  w  XXXVII  Mistrzostwach
Adwokatury w Narciarstwie. 

Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Naczelnej Rady Adwokackiej
Adwokat Stanisław Estreich

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach
Adwokat Roman Kusz

Przewodniczący Komitetu do spraw organizacji
Mistrzostw Narciarskich Adwokatury
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
Adwokat Grzegorz Jaworski

http://www.hotelstok.pl/
http://www.adwokatura.pl/

