
 

 

PROGRAM  

XXXI NARCIARSKICH MISTRZOSTW ADWOKATURY  

 KRYNICA 2014 

 

 

czwartek , 13 lutego 2014 

od godz. 15:00   - przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w Hotelu Krynica****  

     w Krynicy Zdrój, ul. Park Sportowy 3 

od godz. 19:00   - kolacja w Hotelu Krynica, restauracja „Różana” 

godz. 20:00   - losowanie numerów startowych  

 

piątek , 14 lutego 2014 

godz. 07:00 (do 10.00)  - śniadanie w formie bufetu 

godz. 8:30-9:00   - wyjazd uczestników zawodów sportowych - slalom gigant (Jaworzyna Krynicka).  

    Organizatorzy oferują uczestnikom zawodów sportowych transport autokarem.  

godz. 10:00    - zawody: slalom gigant – indywidualnie (stok: Jaworzyna Krynicka trasa nr 1)  

   http://www.jaworzynakrynicka.pl/szlaki-i-trasy/mapa-tras-narciarskich/   

    http://www.jaworzynakrynicka.pl/  

godz.15:00   - powrót ze stoków do hotelu. Dla osób, które nie biorą udziału w zawodach narciarskich 

   możliwość jazdy dowolnej na stokach Jaworzyny, Słotwin bądź korzystania z atrakcji hotelu 

   oraz uzdrowiska.  

godz.16:30   - seminarium prawnicze (Hotel Krynica) adw. Anisa Gnacikowska: "Obowiązki  

   pełnomocnika związane z gromadzeniem materiału dowodowego w postępowaniu cywilnym" 

   (4 pkt.) 

godz. 20:00   - Bal Dziekańsko - Komandorski w Restauracji Różana, Hotel Krynica, ogłoszenie wyników  

   w slalomie gigancie i snowbordzie, dekoracja zwycięzców – wręczenie nagród i dyplomów 

 

sobota , 15 lutego 2014 

od godz. 07:00   - śniadanie w formie bufetu 

godz.9:00   - wyjazd uczestników zawodów sportowych - bieg narciarski (Tylicz). Organizatorzy  

   oferują uczestnikom zawodów sportowych transport autokarem. 

godz. 10:00   - zawody narciarstwa biegowego, indywidualnie (Tylicz)  

godz.14:00   - powrót ze stoków do hotelu.  

godz. 16:30   - seminarium prawnicze (Hotel Krynica) prof. dr hab. Krzysztof Indecki ( UŁ):  

   Europejski nakaz aresztowania - wybrane zagadnienia praktyczne” (4 pkt.) 

 

godz. 19:30   - Uroczysta kolacja - zabawa karnawałowa w rytmie muzyki dyskotekowej w Restauracji 

   Różana, Hotel Krynica, ogłoszenie wyników w biegu narciarskim, klasyfikacji dwuboju oraz 

   drużynowej. Dekoracja zwycięzców - wręczenie nagród i dyplomów.   

 

niedziela , 16 lutego 2014 

od godz. 07:30   - śniadanie, w godzinach wczesno południowych wyjazd uczestników 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niektórych punktów programu imprezy. 

Partnerami XXXI NARCIARSKICH MISTRZOSTW ADWOKATURY -  KRYNICA 2014 są: 
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