
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Sędziowie pływania (wszystkich klas) 
 

Serdecznie zapraszamy na noworoczne spotkanie szkoleniowo - integracyjne                     

do  Zakopanego  w dniach 13 - 15 stycznia 2017 roku. 

 

Proponujemy pobyt w Pensjonacie „Pod Giewontem”  

www.podgiewontem.zakopane.pl  ul. Skibówki 35A, 34-500 Zakopane 

 

Cena: 395 zł (obowiązuje przy minimum 40 osobach płacących) 

 

Cena obejmuje: 

 2 noclegi, 

 2 śniadania (bufet), 

 kolację biesiadną (pieczony prosiak, kapela góralska), 

 kulig, 

 kolację z zabawą taneczną (DJ), 

 

RAMOWY PROGRAM (kolejność imprez integracyjnych może ulec zmianie):  
 

13 stycznia  
- przyjazd/zakwaterowanie od godziny 15.00  
- godzina 20.00 uroczysta kolacja biesiadna z pieczonym prosiakiem i występem                  
  kapeli góralskiej 
 

14 stycznia  
- śniadanie (bufet) 
- od godziny 10.00 do 16.00 szkolenie (z przerwą na obiad o godzinie 13.00) 
- godzina 17.30 kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasy przy ognisku 
- kolacja z zabawą taneczną (DJ)  
  

15 stycznia  
- śniadanie (bufet) 
- wyjazd (do godziny 11.00)  
 

http://www.podgiewontem.zakopane.pl/


 
 
  

UWAGI  
 

Zgłoszenia należy przesyłać do Kol. Magdaleny Seliga magdalena.seliga@gmail.com  

 

Warunki płatności: zaliczka 100 zł do dnia 30.10.2016, dopłata do całości do 10.12.2016.                     

Nr konta BPOSiK  ALTAIR  66 2490 0005 0000 4530 8409 1686 (Alior Bank)  

tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, Zakopane sędziowie  

 

Aby uzyskać fakturę VAT prosimy o podanie  informacji potrzebnych do wystawienia 

dokumentu:  

- Nazwa firmy lub imię i nazwisko 

- Adres (z kodem pocztowym)  

- Telefon lub email (w razie dodatkowych pytań Organizatora)  

- Adres do wysyłki (jeśli inny niż powyżej)  

 

Faktura wystawiana jest w miesiącu realizacji usługi, najpóźniej do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu realizacji usługi. 

 

 

Wszelkich informacji organizacyjnych udzielają: 

Kol. Maria Wieloch – tel. 604 753 074 (adres mail: maria@altair.travel.pl ) 

Kol. Waldemar Kilian – tel. 501 590 454 (adres mail: waldemar.kilian@gmail.com ) 

Kol. Magdalena Seliga (adres mail: magdalena.seliga@gmail.com )  

 

Serdecznie zapraszamy, 
 

 

W imieniu Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

 

Waldemar Kilian 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 19 października 2016 r. 
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