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VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

ENERGETYKÓW  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

 
BIAŁKA TATRZAŃSKA - TATRZAŃSKA ŁOMNICA 

4-8 STYCZNIA 2018 ROKU 
 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA  
 
 

 

 

 

SEKRETARIAT MISTRZOSTW 
Szymerski Travel 

ul. Balkonowa 5 lok 18 

03-329 Warszawa  

tel./fax. (+48 22)811 63 84 

tel. kom.: (+48) 607-918-333 

 e-mail: biuro@szymerskitravel.pl 

informacje na stronie: www.szymerskitravel.pl 

 

 
 

mailto:biuro@szymerskitravel.pl
http://www.szymerskitravel.pl/


 VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA 
 

strona 2 z 6 

 
REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATOR WYKONAWCZY 

Organizatorem wykonawczym jest współorganizator wielu edycji 
Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim. 
Wieloletni pracownik energetyki warszawskiej, obecnie właścicielem firmy 
Szymerski Travel Włodzimierz Szymerski specjalizującej się w organizacji aktywnego wypoczynku dla 
pracowników branży energetycznej. 
 
Organizator wykonawczy spełnia wszystkie wymogi określone w znowelizowanej w 2011 r. 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych i jest wpisany do Centralnej Ewidencji 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1009. Uczestnicy są ubezpieczeni na 
czas pobytu i zawodów. 

 
II. CEL 

Propagowanie narciarstwa, jako czynnej formy wypoczynku. Sportowa rywalizacja, jako forma 
aktywności sportowej oraz dążenia do wzmacniania kondycji i poprawiania osiągnięć sportowych 
poprzez całoroczną aktywność ruchową. 
 
Warunkiem przyjęcia do udziału w zawodach jest deklaracja uczestnika o amatorskim uprawianiu 
narciarstwa. Zawodnicy zrzeszeni w narciarskich klubach sportowych i wyczynowo uprawiający 
narciarstwo zjazdowe nie będą kwalifikowani w klasyfikacji drużynowej zawodów. 
 

III. MIEJSCE I TERMIN 
4-8 stycznia 2018, Białka Tatrzańska i Tatrzańska Łomnica (Słowacja) 

 
IV. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I WPISOWE 
1. Zgłoszenia drużyn na Mistrzostwa należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

30 listopada 2017 r. na adres:  
Szymerski Travel 

Włodzimierz Szymerski 
ul. Balkonowa 5 lok 18, 03-329 Warszawa 

e-mail: biuro@szymerskitravel.pl 
 

z dopiskiem „MISTRZOSTWA 2018” i wybranym wariantem pobytu 
 

2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać listownie lub elektronicznie na „KARCIE ZGŁOSZENIA” 
załączonej do niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłaszający przesyła wypełnioną dokładnie i czytelnie „KARTĘ ZGŁOSZENIA” na podany adres, 
umieszczając na pierwszym miejscu Kierownika drużyny.  

4. Wysokość opłaty wpisowego brutto od każdego uczestnika wynosi w zależności od wybranego 
wariantu uczestnictwa: 

a. Wariant I: 965 zł/os  
b. Wariant II: 790 zł/os 

 

mailto:biuro@szymerskitravel.pl
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5. Wpłaty dokonywane są przez zgłaszającego drużynę na konto bankowe  

BZWBK NR RACHUNKU: 97 1500 1012 1210 1015 1075 0000 
z dopiskiem: 

„MISTRZOSTWA 2018” i wybranym wariantem pobytu 
 

6. Prosimy zgłaszających o podanie na KARCIE ZGŁOSZENIA dokładnych dane podmiotu wraz nr NIP,  
w celu wystawienia faktury VAT. 

7.  Po upływie 10 grudnia 2017 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane,  
8.  Do dnia 20 grudnia 2017 r. drużyny otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Mistrzostwa,  
9. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Mistrzostwa wniesione opłaty nie 

będą zwracane 

 
V. ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 

WARIANT I: Termin pobytu 4-8.01.2018 r. opłata w wysokości 965 zł/os obejmuje: 

 wyżywienie od obiadokolacji w dniu 4 stycznia do śniadania w dniu 8 stycznia, 

 zakwaterowanie w  
Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Tatrami” w Białce Tatrzańskiej  
w pokojach 2,3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV 

 

 1 dniowy karnet narciarski w ośrodku Tatrzańska Łomnica (w dniu 6.01.) oraz transport 
komfortowym autokarem z miejsca zakwaterowania do  i powrót do miejsca zakwaterowania, 

 2 dniowy karnet Tatry Ski (w dniach 5.01. i 7.01.), 

 uczestnictwo w zawodach w dniu 7.01. na stoku w Białce Tatrzańskiej 

 ubezpieczenie na czas trwania Mistrzostw, 

 uroczystą kolację po zawodach, 

 puchary i dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 

 bezpłatny, monitorowany parking przy Ośrodku dla samochodów, busów i autokarów 
 

Jazdy treningowe w dniu 4.01. dla chętnych koszt dodatkowy cenna karnetu (wg. wyboru 2h/4h + 
10 zł cena treningu na tyczkach). 

 
WARIANT II: Termin pobytu 5-8.01.2018 r. opłata w wysokości 790 zł/os obejmuje: 

 wyżywienie od obiadokolacji w dniu 5 stycznia do śniadania w dniu 8 stycznia, 

 zakwaterowanie w  
Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Tatrami” w Białce Tatrzańskiej  
w pokojach 2,3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV 

 

 1 dniowy karnet narciarski w ośrodku Tatrzańska Łomnica (w dniu 6.01.) oraz transport 
komfortowym autokarem z miejsca zakwaterowania do  i powrót do miejsca zakwaterowania, 

 1 dniowy karnet Tatry Ski (w dniu 7.01.), 

 uczestnictwo w zawodach w dniu 7.01. na stoku w Białce Tatrzańskiej 

 ubezpieczenie na czas trwania Mistrzostw, 

 uroczystą kolację po zawodach, 

 puchary i dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 

 bezpłatny, monitorowany parking przy Ośrodku dla samochodów, busów i autokarów 



 VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA 
 

strona 4 z 6 

 
WARIANT I, 965 zł/os 
 

WARIANT II, 790 zł/os 

Termin pobytu 4-8.01.2018 r. 
Liczba noclegów: 4 
Wyżywienie HB:  
od obiadokolacji 04.01 do śniadania 08.01 
Karnety: 3 dniowe, w tym 2 dni Tatry Ski 1 dzień 
Tatrzańska Łomnica 

Termin pobytu 5-8.01.2018 r. 
Liczba noclegów: 3 
Wyżywienie HB:  
od obiadokolacji 05.01 do śniadania 08.01 
Karnety: 2 dniowe, w tym 1 dzień Tatry Ski 
1 dzień Tatrzańska Łomnica 

 

 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W zawodach, ze względów organizacyjnych, może wziąć udział maksymalnie 100 zawodników 

(decyduje kolejność zgłoszeń).  
2. Zawody odbywają się na trasie slalomu giganta w dwóch przejazdach,  
3. Zawodnicy podzieleni są na dwie grupy: kobiety i mężczyźni: 

 kobiety startują w trzech kategoriach wiekowych: 
o do 34 lat 
o od 35 lat do 49 lat 
o od 50 lat 

 mężczyźni startują w trzech kategoriach wiekowych: 
o do 34 lat 
o od 35 lat do 49 lat 
o od 50 lat 

4. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 
5. Numery startowe losowane są osobno dla każdej kategorii, począwszy od kobiet i od najstarszej 

kategorii wiekowej. Najniższe numery przysługują najstarszej kategorii wiekowej kobiet, najwyższe 
najmłodszej kategorii mężczyzn. 

6. W pierwszym przejeździe zawodnicy startują w kolejności wylosowanych numerów startowych. 
7. W drugim przejeździe w każdej kategorii najpierw startuje pierwszych dziesięciu zawodników,  

w kolejności odwrotnej do zajętych w pierwszym przejeździe miejsc, pozostali w kolejności według 
osiągniętych czasów. 

8. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby zawodników w drugim przejeździe. 
9. Organizator ma prawo do odwołania drugiego przejazdu. 
10. Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do 

uczestniczenia w zawodach. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik dostarcza 
oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. 

11. Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych nie będą podlegać klasyfikacji. 
 

VII. KLASYFIKACJA 
1. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma czasów z I i II przejazdu. 

2. Klasyfikowani są zawodnicy indywidualnie w danej kategorii wiekowej oraz drużyna.  

3. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Na miejsce w klasyfikacji drużynowej wpływają 
czasy I i II przejazdu wszystkich członków drużyny według punktacji jak niżej 

 miejsce 1 – 100 pkt. 

 miejsce 2 – 90 pkt. 

 miejsce 3 – 80 pkt. 
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 miejsce 4 – 70 pkt. 

 miejsce 5 – 65 pkt. 

 miejsce 6 – 60 pkt. 

 miejsce 7 – 55 pkt. 

 miejsce 8 – 50 pkt. 

 miejsce 9 – 45 pkt. 

 miejsce 10 – 40 pkt. 
 

4. Za każde kolejne miejsce od 11 począwszy otrzymuje o jeden punkt mniej, czyli za miejsce 11 – 39 
pkt., za 12– 38 pkt. itd. 

5. Punkty przydzielane są za uzyskany czas przejazdu w danej kategorii wiekowej, do której 
przydzielono zawodnika (patrz pkt. VI.3) 

 
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Sprawy sporne rozstrzyga na miejscu komisja w składzie: 

 jeden przedstawiciel organizatora – SZYMERSKI TRAVEL 

 sędzia główny zawodów i przedstawiciel zawodników 

2. Głos decydujący w kwestiach spornych należy do sędziego głównego zawodów. 

3. Sprzeciw może być wnoszony tylko w trakcie zawodów. 
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VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

BIAŁKA TATRZAŃSKA – TATRZAŃSKA ŁOMNICA 2018 

 
LP. IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA PESEL ADRES ZAMIESZKANIA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

WYŻEJ WYMIENIENI ZAWODNICY SĄ 
PRACOWNIKAMI 

(NAZWA ZAKŁADU PRACY) 

 

ADRES FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKÓW 
(ULICA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, NIP) 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
KIEROWNIKA DRUŻYNY 

 

NUMER TELEFONU KIEROWNIKA DRUŻYNY ORAZ 
ADRES E-MAIL 

 

CZYTELNY PODPIS KIEROWNIKA DRUŻYNY 

 

 

 
 
 

………………………….. 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 

zgłoszenia 

 
 

………………………….. 
Pieczęć zakładu pracy zgłaszającego drużynę 

Dane do faktury VAT 

 

  
 
Do udziału w zawodach niezbędne zaświadczenie lekarski lub oświadczenie zawodnika potwierdzające brak 
przeciwwskazań do udziału w zawodach narciarskich. 

 


