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Kraków, Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r.
OIGD 84 /2015
KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo,
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby
dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem
ubiegłoroczną imprezą, uprzejmie informuje, że organizuje:

XI STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW
Zawody odbędą się w dniu 26 września 2015 roku na Strzelnicy Polskiego Związku
Łowieckiego „Lizawka” w Poznaniu.
Zawody przeprowadzone zostaną w konkurencjach: drużynowej i indywidualnej kobiet i mężczyzn :
−

strzelanie z karabinka wojskowego kbkAK, postawa leżąc, 100 m do tarczy,

−

strzelanie z pistoletu, postawa stojąc, 25 m do tarczy.

W zawodach mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni w szeroko rozumianej branży drogowej oraz
ich najbliższa rodzina (mąż, żona, pełnoletnie dzieci), w tym szczególnie:
−

pracownicy firm członkowskich OIGD,

−

pracownicy administracji drogowej,

−

pracownicy firm, instytucji i organizacji współpracujących z OIGD na zaproszenie Organizatora.
Wszystkie sprawy dotyczące szczegółów technicznych i organizacyjnych zawodów ujęte

zostały w „Regulaminie”, który stanowi załącznik do Komunikatu nr 1.
Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Strzelnicy Polskiego Związku
Łowieckiego Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszego
Komunikatu.
Organizator oczekuje zgłoszenia jednej 3-osobowej drużyny reprezentującej firmę lub
instytucję, której wyniki uzyskane przez jej poszczególnych członków oceniane będą w konkurencji
drużynowej i indywidualnej. Ewentualne dopuszczenie do zawodów drugiej drużyny z tej samej
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firmy lub instytucji uwarunkowane będzie ogólną ilością zgłoszonych drużyn. W tej sprawie
Organizator podejmie decyzję po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń, po 14 września 2015 r.
Izba jako organizator zawodów zapewnia profesjonalne przeprowadzenie zawodów przez
wykwalifikowaną kadrę, opiekę na każdym stanowisku strzeleckim oraz przyjemną atmosferę
w trakcie trwania zawodów, w miarę możliwości imprezy dodatkowe, a także uroczystą kolację po ich
zakończeniu w sali bankietowej Hotelu Novotel Poznań Malta.
Koszt zorganizowania samych zawodów poniosą sponsorzy oraz Izba, natomiast wszelkie
koszty związane z przyjazdem i pobytem na zawodach ponoszą uczestnicy.
Warunkiem wpisu na listę startową jest zarówno zgłoszenie uczestnictwa jak
i wpłacenie opłaty startowej w kwocie 70,00 zł od zawodnika w terminie do 14 września 2015 r.
Opłatę

prosimy

wpłacać

przelewem

na

konto

Izby

w

banku

ING

Bank

Śląski

nr: 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach
w terminie do dnia 7 września 2015 roku włącznie, Izba zwróci wpłaconą opłatę startową. Natomiast
w razie zgłoszenia rezygnacji po dniu 7 września br., Izba nie zwraca opłaty startowej.
Uczestnikom

zawodów

chcącym

skorzystać

z

noclegów

proponuje

się

pobyt

(na własny koszt, rezerwacja we własnym zakresie) na hasło „OIGD” w Hotelu Novotel Poznań
Malta, ul. Termalna 5, 61 - 028 Poznań, tel. (+48) 61 654 31 14, fax. (+48) 61 654 31 95,
e-mail: H0525-RE@ACCOR.COM. Hotel przygotował specjalną ofertę dla uczestników zawodów,
która obowiązuje do dnia 5 września br.. Po tym terminie pokoje w specjalnej cenie będą tylko
w miarę dostępności. Osoby zainteresowane powinny w miarę szybko kontaktować się w tej sprawie
z Hotelem.
Ponadto organizator informuje, że nie przewiduje ubezpieczenia indywidualnego uczestników
imprezy.
Przekazując powyższe uprzejmie prosimy zainteresowanych o wypełnienie załączonej
karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą pocztową, faksem bądź mailem na adres:
−

Biuro OIGD w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, fax. 12/ 413-76-25,
tel. 12/ 413-80-83, e-mail: oigd@oigd.com.pl, lub

−

Biuro OIGD w Warszawie ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, tel./fax 22/ 614-13-85,
e-mail: oigd@oigd.com.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2015 r.
Kolejny komunikat dotyczący imprezy wydany zostanie po 14 września 2015 roku.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz
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