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27.02-01.03.2020 r.
ZAKOPANE

Nosalowy Dwór Resort & SPA
Stacja Jurgów SKI

XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI
BRANŻY GAZOWNICZEJ, NAFTOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ

 W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM



Szanowni Państwo,
 koncepcja zorganizowania narciarskiej imprezy integra-
cyjnej dla branży gazowniczej i naftowej pojawiła się po raz 
pierwszy zimą 2000 roku. Jej pomysłodawcami byli: 
Władysław Gwizdak, Radosław Nowak i Mariusz Gilarski.
Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, w lutym 
2001 r. Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji 
rozpoczęło swoją działalność. 
 Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest propago-
wanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wśród 
pracowników szeroko pojętej branży energetycznej, 
poprzez planowanie, organizację i wspieranie imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych o zasięgu ogólno-
polskim. Przez blisko 20 lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt 
imprez, w których udział wzięło tysiące uczestników. 
Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i zostały na 
stałe wpisane do kalendarza corocznych sportowych 
wydarzeń branżowych.

Dzień I (27.02 - czwartek)

16:00-20:00 Rejestracja uczestników – sekretariat XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski  
    Branży Gazowniczej, Naftowej i Ciepłowniczej w Narciarstwie Alpejskim - Hotel Nosalowy Dwór
17:00-20:00 Kolacja
            21:00 Uroczyste otwarcie XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski  Branży Gazowniczej, 
    Naftowej i Ciepłowniczej w Narciarstwie Alpejskim i losowanie numerów startowych
            22:00 Wieczór Integracyjny

Dzień II (28.02 - piątek)

07:00-09:00 Śniadanie
            09:30 Wyjazd na stok Jurgów Ski
            10:00 Otwarcie XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Branży Gazowniczej, Naftowej i Ciepłowniczej  
    w Narciarstwie Alpejskim - Stok Jurgów Ski
10:00-16:00 Zjazdy konkursowe - Slalom gigant
    Lunch - Karczma Hawrań
        od16:00 Powrót do Hotelu
 18:00-20:00 Kolacja
             20:00 Koncert Gwiazdy Wieczoru – Zespół IRA
             22:00 After Party - Sky Bar, Hotel Nosalowy Dwór

Dzień III (29.02 - sobota)

07:00-10:00 Śniadanie
10:00-14:00 Zajęcia warsztatowe/wykłady/szkolenia
14:00-15:00 Obiad 
15:00-18:00 Indywidualne zajęcia sportowe
            19:00 Gala Sportu - Uroczyste podsumowanie XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski 
    Branży Gazowniczej, Naftowej i Ciepłowniczej w Narciarstwie Alpejskim
           20:00 Uroczysta kolacja 

Dzień IV (01.03 - niedziela)

07:00-10:00  Śniadanie
Do godz. 11:00 Wykwaterowanie i pożegnanie uczestników Mistrzostw

Program 

 Rok 2020 to bardzo ważna dla nas data, albowiem 
w tym roku mija 20 lat od powstania naszego Stowarzy-
szenia. Z tej okazji chcielibyśmy Państwa zaprosić na 
wyjątkowe wydarzenie – XX Jubileuszowe Mistrzostwa 
Polski Branży Gazowniczej, Naftowej i Ciepłowniczej 
w Narciarstwie Alpejskim. 

 Do Waszych rąk oddajemy specjalnie wydany folder 
informujący o najistotniejszych wydarzeniach związanych 
z  obchodami  naszego  jubileuszu.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół, sym-
patyków i członków „Alpejczyka” do Zakopanego w dniach 
27.02-01.03.2020 roku.

 

ORGANIZATORZY
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XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI
BRANŻY GAZOWNICZEJ, NAFTOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ

 W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM



Nosalowy Dwór Resort & SPA to największy resort na Podhalu i jedna z najbardziej 
znanych marek hotelowych w Zakopanem. Składający się z obiektów o standardzie 
od 3-5* kompleks, to idealne miejsce dla najbardziej wymagających Gości 
i propozycja luksusowego pobytu pod Tatrami. Resort, malowniczo położony, 
urzeka architekturą inspirowaną stylem najlepszych alpejskich kurortów, doskonałą 
lokalizacją u podnóża góry Nosal i obsługą na najwyższym poziomie.Nosalowy Dwór 
Resort & SPA, Zakopane to największe i najnowocześniejsze na Podhalu centrum 
konferencyjno- kongresowe.

Resort Nosalowy Dwór, ZAKOPANE

Warunki uczestnictwa

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY 

Koszt udziału 1 osoby w imprezie: 
1450 zł + VAT (płatność na podstawie faktury 
wystawionej przez organizatora po otrzymaniu 
karty uczestnictwa).

Opłata za noclegi 
1 doba hotelowa za 1 osobę 
w pokoju 1-osobowym – 310 zł + VAT, 
1 doba hotelowa  za 1 osobę 
w pokoju 2-osobowym – 180 zł + VAT
płatne przez uczestnika, 
(faktura wystawiana jest przez hotel).
Do ceny noclegu doliczana jest opłata 
klimatyczna w wysokości 2 zł za dobę.

KARTA UCZESTNICTWA

Kartę uczestnictwa dostępną na stronie internetowej
www.alpejczyk.pl
prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@alpejczyk.pl
do dnia  roku,15 lutego 2020
lub poprzez formularz on-line dostępny
na stronie www.alpejczyk.pl
lub listownie na adres:
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji 
„ALPEJCZYK”, 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54

UWAGA:  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
w mistrzostwach zwroty nie będą realizowane.
UWAGA:
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

www.nosalowy-dwor.eu
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Stacja narciarska JURGÓW SKI oferuje 7 tras narciarskich, 
łącznie 4,5 km tras, zróżnicowanych pod względem trudności, 
nachylenia oraz długości. Na pewno każdy narciarz znajdzie 
tutaj coś dla siebie. Ośrodek może poszczycić się jedną 
z najtrudniejszych tras narciarskich na Podhalu – trasą czarną 
i czerwoną, które są przeznaczone dla posiadających spore 
umiejętności narciarzy czy też snowboardzistów. Mniej 
zaawansowani narciarze mają do dyspozycji trasę zieloną. Są 
również wyciągi dla maluszków. Stoki narciarskie są sztucznie 
naśnieżane, oświetlone i ratrakowane. 

Stacja Jurgów SKI

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie MSiR “Alpejczyk”, 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54

e-mail: biuro@alpejczyk.pl

www.jurgowski.pl

Włodzimierz Kleniewski
organizacja imprezy 
obsługa medialna mistrzostw
tel. +48 603 747 744  

Radosław Nowak 
ws. zawodów, regulaminu, wyników 
tel. +48 608 448 349 

Anna Pióro 
ws. faktur za udział w zawodach
tel. +48 662 432 664 


