
   
 

 

 
VII OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW 

W TENISIE  
LUBLIN 11-12 grudnia 2021 r. 

o puchar  

Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz  

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie 

 

Organizatorem turnieju jest Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ZNAM 
PRAWO 

Termin:   11-12 grudnia 2021 r. 

Miejsce:  Korty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
ul. Konstantynów 1K, 20-708 Lublin. 

Uczestnicy:  tenisiści-amatorzy: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, 
prokuratorzy, komornicy, notariusze, asesorzy, doradcy podatkowi, 
referendarze, aplikanci wszystkich profesji prawniczych, studenci 
prawa, goście - sponsorzy. 

Kategorie:  tylko singiel:  kobiety open, mężczyźni open, mężczyźni 50+. 
Organizator może wprowadzić zmiany w kategoriach lub dodatkowe 
kategorie. Możliwy jest udział tylko w jednej kategorii. 

Zgłoszenia:  należy wysłać do 3 grudnia 2021 r. (piątek) na adres e-mail:   
komisjasportu@oirp.lublin.pl Liczba uczestników może zostać 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie będzie 
skuteczne, jeżeli wraz z kartą zgłoszenia zostanie wysłany dowód 
opłaty, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia. 
Wszelkie dokumenty są do pobrania na stronie www.oirp.lu w zakładce 
aktualności. 

Wpisowe:   170 zł, a dla aplikantów i studentów prawa 120 zł, płatne na rachunek 
Fundacji OIRP w Lublinie ZNAM PRAWO nr 27 1050 1953 1000 0090 
3091 9196 koniecznie z podaniem w tytule: „Darowizna na cel 
statutowy - VII OHTP w Tenisie”. 

Korty:  4 korty kryte z „nawierzchnią sztuczna trawa”. Do dyspozycji graczy 
jest także zaplecze sanitarne z  szatniami i  prysznicami. 

Czas gier: 11 grudnia 2021 r. (sobota) godz. 08:30–20:00 
12 grudnia 2021 r. (niedziela) godz. 09:00–15:00 
otwarcie turnieju: 11 grudnia 2021 r. godz. 12:00.  
rozgrzewka możliwa na wszystkich kortach od godz. 08:00 



   
 

 

Losowanie:   10 grudnia 2021 r. godz. 12:00 (piątek). 

Terminarz: publikacja podziału na grupy i planu gier nastąpi 10 grudnia 2021 r. 
(piątek) do godz. 20:00 na facebooku OIRP w Lublinie. 

System rozgrywek:  gra w grupach, gwarancja rozegrania dwóch meczów.  

Kontakt:   Marek Duszyński tel. 508 20 40 32  
e-mail: komisjasportu@oirp.lublin.pl 

Program: 

1) W piątek 10 grudnia 2021 r. o godz. 19:00 odbędzie się zwiedzanie podziemi Browaru 
Perła, zabytku lubelskiego przemysłu, połączone z degustacją piwa (zbiórka w 
Perłowej Pijalni Piwa przy ul. Bernardyńskiej 15, o godz. 18:45), później 
proponujemy wspólny spacer po Starówce Lubelskiej wraz z przewodnikiem.  

2) W sobotę i niedzielę od godz. 12:00 serwowany będzie obiad w restauracji Central 
Park przy kortach.  

3) W sobotę o godz. 20:00 odbędzie się impreza integracyjna w restauracji Central Park 
przy kortach.  

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. Każdy ponosi ryzyko 
związane ze swoim udziałem w zawodach, w szczególności w zakresie istnienia 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych. 

Zakwaterowanie rekomendowane przez organizatora z uwagi na uzyskane zniżki i odległość 
od kortów:  

1) Hotel Focus, al. Kraśnicka 80, www.hotelfocus.pl  (750 m od kortów). Na hasło 
„turniej prawników tenis” cena za pokój 2 osobowy ze śniadaniem 190 zł, a za pokój 
jednoosobowy ze śniadaniem 170 zł za dobę hotelową. 

2) Apartamenty 4 osobowe  przy  ul. Nałęczowska 18A (2,3 km od kortów) lub w innej 
dogodnej lokalizacji u operatora Easy Rent Nieruchomości. Na hasło „turniej 
prawników tenis” specjalna cena 150 zł za apartament bez względu na ilość osób (max 
4 osoby). Możliwość zamówienia śniadań z dowozem w cenie 20 zł od osoby. 
Rezerwacja pod adresem www.easyrentnieruchomości.pl lub po kontakcie z: Łukasz 
Czajka pod nr tel. 509 977 455. 

 

 

 


