
 

Komisja Kultury Sportu i Turystyki 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie 

 
Ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję Adwokackich Dni Narciarskich TONALE 2014.  
Podczas zbliżającego się wyjazdu zdobywać będziemy szczyty doskonale znanego regionu Passo 
Tonale we włoskim Val di Sole. Rewelacyjne warunki do uprawiania sportów zimowych, 
zakwaterowanie w 4* hotelu Sport Hotel Vittoria tuż przy wyciągach, szkolenia z zakresu 
doskonalenia jazdy i zawody sportowe to jedynie część atrakcji, których mogą spodziewać się 
Państwo podczas tygodnia spędzonego z nami w Dolomitach. 
Adwokackie Dni Narciarskie 2014 to impreza mająca na celu integrację środowiska Adwokackiego 
poprzez sport oraz rekreację. Wyjazd skierowany jest do Adwokatów oraz aplikantów adwokackich. 
Każdy uczestnik Adwokackich Dni Narciarskich uprawniony jest do zaproszenia jednej osoby 
towarzyszącej. 
 

 

W programie: 
Szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy 
Treningi na tyczkach przygotowujące do tegorocznych Mistrzostw Adwokatury w Narciarstwie 
Zawody sportowe w slalomie gigancie o puchar Dziekana ORA w Warszawie 
Popołudniowe zajęcia teoretyczne (wideo analiza jazdy, podstawy serwisu sprzętu narciarskiego) 
Apres-ski i wieczorne spotkania integracyjne 

 
Koszt uczestnictwa w Adwokackich Dniach Narciarskich 2400pln obejmuje: 
  
- Karnet narciarski (Tonale/Ponte di Legno/Temu) na 6 dni 
- Zakwaterowanie w pokoju 2 os. (7 noclegów) w hotelu 4* Sport Hotel Vittoria 
- Basen/Sauna/Wellness Center 
- Wyżywienie HB (śniadania oraz obiadokolacje) 
- Możliwość jazdy grupowej z instruktorem 
- Możliwość udziału w treningach na tyczkach  
- Udział w zawodach o puchar Dziekana 
- Ubezpieczenie kl, nnw, oc na stoku.  
 



Dojazd w zakresie własnym.  Postaramy się łączyć chętnych do podróży samochodem.  Przewidujemy 
możliwość przelotu samolotem do Werony lub Mediolanu wraz z transferem do hotelu. 
 

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń 
Zapisy  przyjmowane są do dnia 27 grudnia 2013 r. 

Skuteczność późniejszych zgłoszeń zależy od wolnych miejsc. 
Zaliczka w wysokości 800 pln płatna w ciągu 2 dni od zgłoszenia. 

Pozostała kwota płatna do dn. 9 stycznia 2014 r. 
 

Zapisy i zgłoszenia: 
apl. adw Piotr Dąbrowski 607 26 14 26  
adwokackiedninarciarskie@gmail.com 

FEEL THE FLOW 
Numer rach. do wpłat: 83 1240 1037 1111 0010 2790 6928 

 
 

Region: Tonale to jeden z bardziej znanych włoskich kurortów narciarskich. Położony na wysokości 
1883m n.p.m. w obrębie słynnej "Doliny Słońca” (Val di Sole). Ośrodek stanowi największe centrum 
sportów zimowych w obrębie zachodniej części Trentino. Bardzo duża ilość dni słonecznych w roku a 
przy tym jedne z najbardziej obfitych opadów śniegu w całych Alpach czynią z Val di Sole wymarzoną 
scenerię do uprawiania narciarstwa. Wizytówką Tonale jest całoroczny teren narciarski na lodowcu 
Presena, gdzie narciarstwo można uprawiać nawet latem. 
Strona internetowa ośrodka 
Kamery internetowe 
Mapa tras narciarskich 
 
Hotel: Sport Hotel Vittoria to czterogwiazdkowy hotel położony w samym centrum miejscowości 
bezpośrednio przy wyciągach narciarskich. Utrzymany w Alpejskim stylu Hotel oferuje swoim 
gościom wyżywienie HB (śniadania oraz obiadokolacje) oraz pokoje dwuosobowe z łazienkami (tv sat, 
lodówka, suszarka, sejf). Do dyspozycji pozostają również: personalna szafka z suszarką do butów 
narciarskich z zamkiem zintegrowanym, parking na zewnątrz obiektu (garaż dodatkowo płatny), 
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego, Wellness & SPA, ogrzewany basen, centrum 
relaksacyjne, sauna, łaźnia turecka, łaźnia rzymska, masaże, lampy UVA oraz  Internet 
szerokopasmowy bezprzewodowy. 
 

 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
 

       


