
Z A P R O S Z E N I E 
na 

OTWARTE MISTRZOSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY 
ADWOKACKIEJ w KIELCACH  w slalomie gigancie  

o Puchar Dziekana ORA w Kielcach  
Kielce - Telegraf 02 luty 2013 r. 

 
Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  

w Kielcach pod patronatem adw. Jerzego Zięby, Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Kielcach, ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów 
adwokatów, aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, narciarzy  
i sympatyków sportów zimowych z innych zawodów prawniczych: 
notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, oraz aplikantów 
notarialnych, aplikantów prokuratorskich, aplikantów radcowskich, 
aplikantów sędziowskich do udziału w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ w KIELCACH  w slalomie 
gigancie o Puchar Dziekana ORA w Kielcach, które odbędą się dnia  
2-go LUTEGO 2013 r. w Kielcach na stoku narciarskim Telegraf.  

Początek zawodów o godzinie 11:30.  
Zawody narciarskie w slalomie gigancie zostaną rozegrane na 

stoku Telegraf w Kielcach ( 25-214 Kielce, ul. Narciarska 6). 
http://www.rekreacja.kielce.pl/  
 
  Rywalizacja sportowa zostanie rozegrana z podziałem na kategorie: 
kobiety, mężczyźni, dzieci, w przypadku znacznej ilości zgłoszeń 
organizator zastrzega możliwość wprowadzenia kategorii z podziałem na 
grupy wiekowe. 
 

Po zawodach Organizatorzy zapraszają na poczęstunek (kiełbasa  
z grilla, bigos, ciepłe napoje). Dla pełnoletnich uczestników kufel piwa od 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. 
Podczas poczęstunku wręczone zostaną także puchary dla najlepszej 
zawodniczki i zawodnika zawodów oraz medale dla zwycięzców. 
 

Po zawodach zapraszamy Uczestników do pozostania i podziwiania 
uroków narciarstwa w Górach Świętokrzyskich, korzystania ze stoku 
Telegraf.  

Wpisowe od uczestników za udział w imprezie narciarskiej 
wynosi 60 zł, w ramach którego każdy z uczestników otrzyma m.in. do 

http://www.rekreacja.kielce.pl/


indywidualnego wykorzystania 10-cio przejazdowy karnet na wyciąg 
krzesełkowy. Dzieci do lat 13–tu ponoszą jedynie koszty karnetu w 
kwocie 38 zł. Karnet będzie do odbioru u Organizatorów przed 
rozpoczęciem zawodów.  
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty. 

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z dokonanymi 
wpłatami należy przesłać lub złożyć : 

 na adres Okręgowej Rady Adwokackiej ul. Św. Leonarda 1/30, 
25–311 Kielce, lub 

 pocztą e-mail na adres ora.kielce@adwokatura.pl lub  
 faksem na nr – 41 344 17 56  

do dnia 24.01.2013 r. 
 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Kielcach: PKO Bank Polski II Oddział Kielce: 
nr  93 1020 2629 0000 9102 0234 3309 ze wskazaniem w tytule 
przelewu : „imienia i nazwiska” uczestnika oraz dopiskiem „Kielce – 
Telegraf 2013” 
 

Rezygnacja z udziału w Zawodach po dniu 24.01.2013 roku  łączyć 
się będzie z przepadkiem wpisowego. Regulamin zawodów w załączeniu. 

 
Gospodarze Zawodów gwarantują uczestnikom gościnny i przyjazny 

klimat, świetne warunki do rywalizacji sportowej i dobrej zabawy w zimowej 
scenerii. Udział w zawodach to świetna okazja do sprawdzenia formy przed 
XXX-tymi Mistrzostwami Narciarskimi Adwokatury w Wiśle. Przy wyciągu 
znajduje się Karczma, gdzie każdy z uczestników będzie mógł wypocząć. 

 
Organizator nie ubezpiecza uczestników Mistrzostw od 

odpowiedzialności cywilnej, NNW; udział w zawodach sportowych  odbywa 
się na własne ryzyko i ryzyko osób  towarzyszących. 

 
Gospodarze Zawodów zastrzegają prawo odwołania zawodów  

w przypadku niesprzyjających warunków śniegowych. 
 
 
                                                                          Ze sportowym pozdrowieniem 
                                                                                      Adw. Jerzy Zięba 

                                                                                           Dziekan ORA w Kielcach 


