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Kraków, Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r.
OIGD 101/2017
KOMUNIKAT NR 1
Za oknem zima, a więc czas na zimowe, sportowe szaleństwa. Zarząd Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa myśląc o integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym
zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie zaprasza na:
XIV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.
Zawody odbędą się w dniu 17 lutego 2018 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy
Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych
zawody mogą być przeniesione na inny stok w Zakopanem lub jego pobliżu.
Na zawody zapraszamy pracowników oraz ich najbliższą rodzinę (mąż, żona, rodzice, dzieci):
- firm członkowskich OIGD,
- administracji drogowej,
- firm, instytucji i organizacji branży drogowej współpracujących z OIGD - na zaproszenie
Organizatora.
Zawody snowboardowe przeprowadzone zostaną na Stoku Szymoszkowa w godzinach 10.00
- 12.00
Zawody narciarskie przeprowadzone zostaną na Stoku Szymoszkowa w godzinach 10.00
- 17.00.
W godzinach wieczornych Organizator zaprasza na zakończenie zawodów połączone
z uroczystą kolacją oraz z zabawą do Sali Bankietowej Hotelu Mercure Kasprowy
w Zakopanem.
Koszt zorganizowania samych zawodów ponosi Izba oraz Partnerzy, natomiast wszelkie koszty
związane z przyjazdem na zawody i noclegiem ponoszą uczestnicy zawodów. Wysokość opłaty
startowej ustalono na:
 10 zł dla dzieci do lat 12;
 70 zł dla pozostałych zawodników.
Opłata startowa obejmuje: 3-krotny przejazd wyciągiem, koszulkę startową, posiłek na stoku,
uczestnictwo w uroczystej kolacji kończącej zawody.
Warunkiem wpisu na listę startową jest zarówno zgłoszenie uczestnictwa jak i wpłacenie,
wyłącznie przelewem, opłaty startowej w terminie od 1 do 8 lutego 2018 roku na konto Izby:
52 1050 1445 1000 0012 0000 7449.
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Ustala się również opłatę:
 50 zł dla opiekunów dzieci uczestniczących w zawodach; w ramach tej kwoty opiekun ma
zapewniony: 3-krotny przejazd wyciągiem, posiłek na stoku, uczestnictwo
w uroczystej kolacji kończącej zawody,
 50 zł dla osób towarzyszących i kibiców; w ramach tej kwoty osoba ma zapewniony: posiłek
na stoku, uczestnictwo w uroczystej kolacji kończącej zawody.
Opłaty za opiekunów i osoby towarzyszące można dokonać w terminie od 1 do 14 lutego 2018
roku na konto Izby: 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach w terminie do dnia 8 lutego 2018 r., Izba
zwróci wpłaconą opłatę startową oraz opłatę za opiekunów i osoby towarzyszące. Natomiast
w razie zgłoszenia rezygnacji po tym dniu, Izba nie zwraca w/w opłat.
Informacja dla uczestników imprezy korzystających z noclegu w Hotelu:
Organizator zarezerwował noclegi w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane położonym przy Stoku
Szymoszkowa na ul. Szymoszkowa w Zakopanem, w dniach 16 – 18 lutego 2018 r., osoby
zainteresowane prosimy o rezerwację miejsc hotelowych indywidualnie pod nr telefonu 18 20 240
19 i/lub 18 20 240 60 lub e-mail: konferencje@kasprowy.pl, na hasło „OIGD2018”,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r.
Ze względu na ograniczoną ilość pokoi osoby zainteresowane prosimy o niezwlekanie
z dokonywaniem rezerwacji.
Hotel przygotował specjalną ofertę dla uczestników zawodów, szczegóły tej oferty można
znaleźć na stronie Hotelu http://www.kasprowy.pl/rejestracja-uczestnikow, formularz
rejestracyjny dostępny będzie po wpisaniu hasła „OIGD2018”.
Informacja dla zawodników:
Organizator nie przewiduje ubezpieczenia indywidualnego uczestników imprezy.
Organizator przyjmuje zapisy na zawody drogą elektroniczną, wypełnione karty zgłoszenia,
osobno dla narciarzy i osobno dla snowboardzistów, prosimy przesłać mailem na adres:
e-mail: oigd@oigd.com.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2018 r.
Kontakt w sprawie zawodów:
 Biuro OIGD w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
tel.: 12 413-80-83, fax.: 12 413-76-25,
 Biuro OIGD w Warszawie ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa,
tel.: 22 811-92-74, tel./fax.: 614-13-85.
Kolejny komunikat dotyczący imprezy ogłoszony zostanie 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa www.oigd.com.pl.
Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz
Załączniki:
1.
2.
3.

Karta zgłoszenia na zawody
Regulamin zawodów narciarskich
Regulamin zawodów snowboardowych
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