Pakiet Promocyjny
Mistrzostw Polski Adwokatów w Hotelu Scout
Centrum Sportowo-Rekreacyjne SCOUT to wyjątkowy kompleks hotelowo -sportowy, który w
jednym miejscu skupia miłośników sportów, rozrywki oraz biznesu. Zaletą naszej lokalizacji są urokliwe
tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej, po której odbędą się zawody MTB. Podczas pakietu
promocyjnego przewidziane są atrakcje i integracja środowiska prawników w formie sportowej.
W programie przewidziany jest wyjazd zorganizowanej grupy po trasie niedzielnego maratonu
pod opieką dwóch instruktorów, połączony ze szkoleniem w miejscach wymagających ekstremalnej
techniki jazdy. Z uwagi na trwające Trek Demo Day istnieje możliwość przetestowania na trasie
najnowszych modeli rowerów Trek z kolekcji 2018. Sobotnią wyprawę zakończy integracja podczas
rozgrywek w kręgle przy kolacji w formie bufetu.
Niedzielne zawody Mistrzostwa Polski Adwokatów MTB odbywają się na dystansie Hard (40 km).
Równolegle na dystansie Easy (20km) odbywać się będzie wyścig adwokacki o Puchar Dziekana
Okręgowej Ray Adwokackiej w Częstochowie. Uczestnikiem rozgrywanych w ramach maratonu
Mistrzostw Polski Adwokatów może być wyłącznie adwokat, aplikant adwokacki – po
udokumentowania przynależności do samorządu adwokackiego, spełniający pozostałe warunki
wskazane w regulaminie : www.mtb.czest.pl ;
Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/722600574608149
Pakiet promocyjny obejmuje:




Dwa noclegi z przedłużoną dobą w niedzielę
Trening na trasie wyścigu
Imprezę integracyjną z turniejem w kręgle

Cena pakietu Pokój 1 os – 450 zł
Cena pakietu Pokój 2os – 600 zł (300 zł/os w pokoju dwuosobowym)

PAKIET PROMOCYJNY
Mistrzostwa Polski Adwokatów w MTB
HARMONOGRAM
1. 29 wrzesień 2017 - piątek
 od 16.00 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników.
Uczestnicy w ramach pobytu w Hotel Scout mogą bezpłatnie korzystać z oferty sportowej tj.
profesjonalna siłownia, fitness, squash, sala cross, sauna.
Dodatkowo osoby, które wykupiły pakiet z noclegiem otrzymują rabat 10% na restaurację / pizzerię.
2. 30 wrzesień 2017 - sobota
 7.00 do 9.30 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
 10.00 do 15.00 Objazd trasy niedzielnego wyścigu
- Przejazd grupy po trasie niedzielnego maratonu pod opieką instruktorów,
- Fachowe porady z techniki jazdy ekstremalnej i ustawienia pozycji
- Trek Demo Day - możliwość darmowego przetestowania na trasie najnowszych modeli rowerów Trek.
Prawie 100 rowerów w tym modele 2018 - szosowe górskie i Nowość rowery ze wspomaganiem
elektrycznym. Wypożyczalnia czynna sobota niedziela od 10:00 do 18:00


15.00 do 18.00 Czas wolny – obiad i regeneracja



od 18.00 do zakończenia - Impreza integracyjna na kręgielni

- Gra w kręgle – forma turniejowa wyłaniająca Mistrza Adwokatów
- Kolacją w formie bufetu szwedzkiego (ciepły posiłek, zimna płyta, piwo 0,5l)
- Prezentacja urządzeń GARMIN
- Prezentacja rowerów TREK

3. 01 październik 2017
 7.00 do 10.00 śniadanie
 11.00 do 17.00 wyścig MTB
 17.00 do 17.00 wykwaterowanie

