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I Otwarty Turniej Adwokatów i Środowisk Prawniczych
w Halowej Piłce Nożnej - Bielsko-Biała 8-10.12.2017

I Otwarty Turniej Adwokatów i Środowisk Prawniczych w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej
połączony ze szkoleniem zawodowym z zakresu planowanej nowelizacji prawa cywilnego
Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zaprasza w dniach 8-10 grudnia 2017 r. na I Otwarty
Turniej Adwokatów i Środowisk Prawniczych w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej
Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej

Drużyny złożone z prawników z różnych branż, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Beskidzki Raj w Stryszawie. https://
www.beskidzkiraj.com
Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 8-9 grudnia 2017 roku w Hali WidowiskowoSportowej w Zawoi Centrum https://halasportowazawoja.pl/
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Jeśli zimowa aura dopisze, uczestnicy imprezy mogę skorzystać również z oferty ośrodka
narciarskiego Mosorny Groń w Zawoi. http://www.pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-gron.html z
preferencyjnymi warunkami zakupu karnetów
Zakwaterowanie uczestników „Turnieju” oraz osób im towarzyszących nastąpi w dniu 8 grudnia
2017 roku od godziny 13:00. Wykwaterowanie 10 grudnia do godziny 12.00.
Program imprezy:
• piątek 8 grudnia 2017 r.
od 13:00 zakwaterowanie w ośrodku Beskidzki Raj, możliwość skorzystania z atrakcji ośrodka,
strefy relaksu, strefy spa (zabiegi dodatkowo płatne), kręgielnia, piłkarzyki itp.
19:00- 21:00 kolacja dla wszystkich uczestników (dla graczy zostanie sporządzony
szczegółowy harmonogram wydawania posiłków)
15:00- 21:00 część fazy grupowej rozgrywek piłkarskich (Hala Zawoja Centrum)
• sobota 9.12.2017 r.
7:00-9:00 śniadanie w formie „szwedzkiego stołu”dla uczestniczących w turnieju (zawodnicy i
publiczność)
9:00-12:00 dokończenie fazy grupowej
12:00 losowanie par 1/4 finałów
12:00- 13:00 przerwa obiadowa
13:00- 16:00 1/4 finału, 1/2 finału
16:00-16:30 występ grupy tanecznej
16:30-16:55 mecz o 3 miejsce
17:00- 17:30 finał
Dla osób pozostających w ośrodku:
ZUMBA, NARTY, SPA&Wellness, strefa rozrywki, mini ZOO, organizator zapewnia transport
minibusem pomiędzy ośrodkiem a halą sportową
18:30-20:00 Uroczysta kolacja oraz wręczenie nagród za turniej piłkarski
21:00 zabawa taneczna z DJ/ kapelą góralską
w czasie zabawy organizator zapewnia przekąski w formie tzw. zimnej płyty
7:30-9:30 śniadanie
9:30- 12:30 szkolenie zawodowe
organizator zapewnia bufet kawowy
Pragniemy podkreślić, iż dla zaineresowanych osób zostaną zorganizowane zajęcia Zumby, tańca
towarzyskiego oraz kulig i rekreacja na stoku narciarskim Mosorny Groń (oczywiście w przypadku
odpowiednich warunków śniegowych. Dokładna tematyka szkolenia zawodowego oraz ilość punktów
szkoleniowych, zostaną podane przez organizatora w terminie późniejszym.
Koszty uczestnictwa kształtują się następująco, uczestnik nie biorący udziału w turnieju piłkarskim
oraz każda osoba towarzysząca – kwota 430 zł od osoby, natomiast każdy zgłoszony do turnieju
piłkarskiego zawodnik – kwota 530 zł (dodatkowe koszty ubezpieczenia, wynajmu hali, obsługi
sędziowskiej, obsługa medyczna , napoje oraz okazjonalne narzutki z logo mistrzostw, przechodzące
na własność każdego uczestnika).
Wpłat należy dokonywać na rachunek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej, ul. 3 Maja
19/5 nr 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094. W tytule przelewu należy wskazać „opłata za udział w
imprezie Zawoja 2017”
Wobec dużego zainteresowania zawodami oraz imprezami towarzyszącymi, również ze strony Izb
Adwokackich spoza granic Polski (m.in. Ukraina i Azerbejdżan) , a także ograniczoną ilością miejsc o
udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy zatem o niezwłoczne zgłaszanie zainteresowanych
drużyn oraz uczestników, nie biorących udziału w zawodach, wraz ze wskazaniem danych osób do
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pokoju. Ostateczny termin zgłoszenia wszystkich osób zainteresowanych zostaje ustalony na dzień
30.09.2017 r. Zgłoszenie powinno obejmować przesłanie wypełnionego formularza (zał. nr 1),
oświadczenie (zał. Nr 3), potwierdzenie wpłaty, a w przypadku drużyn dodatkowo formularz nr 2
wypełniony i przesłany przez kapitana drużyny. Dla skuteczności zgłoszenie wymagane jest
przesłanie wszelkich wymienionych dokumentów wraz z potwierdzeniem wpłaty.
Wszelkie pytanie i wątpliwości należy kierować do organizatorów w osobach:
adwokata Krzysztofa Lewandowskiego – 607 247 633
adwokata Karola Dudziaka – 781 287 044

Pliki do pobrania
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pdf
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