OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ŚRODOWISK PRAWNICZYCH
ZAWOJA 2018

Termin : 30 listopada- 2 grudnia 2018 r.
Miejsce: ZAWOJA, HOTEL BESKIDZKI RAJ 4****

Informacje ogólne







Rok rocznie Bielska Izba Adwokacka organizuje szkolenie zawodowe, połączone z halowym
Turniejem piłkarskim, które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród całego środowiska
prawniczego. W tym roku po raz pierwszy, impreza znalazła się w oficjalnym harmonogramie
imprez sportowych pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.
Również w tym roku przypada uroczyste 100-lecie Adwokatury, dlatego organizatorzy szacują
udział ponad 200 osób. Podczas zjazdu organizator przewidział wyjątkowe atrakcje takie jak
Turniej Piłkarski, Turniej Siatkówki Kobiet, Drużynowy Turniej Kręgli, Warsztaty dla kobiet, Gość
specjalny związany z Piłką Nożną.
Kulminacja imprezy będzie Maskowy Bal Andrzejkowy na 100-lecie Adwokatury

Lokalizacja








Siedzibą Sympozjum będzie hotel BESKIDZKI RAJ 4****– Beskidzki Raj to jeden z najwyżej
położony Hotel w górach Beskidu Żywieckiego. Ośrodek ten zauroczy Państwa nie tylko panoramą
na królową Beskidów – Babią Górę (1 725 m n.p.m), ale także na pasmo Jałowieckie, Policę,
Kiczorę i Lachów.
Centrum życia towarzyskiego stanowią dwie najniższe kondygnacje budynków, na których znajdują
się: 2 restauracje, bar, klub nocny, pub, strefa piękna i relaksu, sala fitness, siłownia, sala zabaw
dla dzieci, sala gier i zabaw, a także Termy Rzymskie z basenami oraz strefą Wellness i SPA.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
https://www.beskidzkiraj.com

Agenda




Piątek 30 listopad do godziny 14:00 Zakwaterowanie, 17:00 Pierwsza Faza Turnieju
Piłkarskiego, 20:00 Kolacja połączona z zabawą Andrzejkową ( wróżenie z kart i inne
atrakcje andrzejkowe) i drużynowym turniejem kręgli,
Sobota 1 grudnia do 10:30 Śniadanie,
11:00- 14:00 Dokończenie rozgrywek piłkarskich, dla osób pozostających w ośrodku
przewidziano liczne atrakcje takie jak kulig, spa, grota solna, basen, mini zoo. Dla
kobiet organizator zaplanował warsztaty z kształtowania wizerunku i zajęcia z
brafitterką, Turniej siatkówki kobiet.
20:00 Po zakończeniu turnieju piłkarskiego, w godzinach wieczornych, w trakcie
uroczystej kolacji odbędzie się gala podsumowująca II edycję imprezy wraz z
rozdaniem nagród. Wówczas organizatorzy planują również wówczas przeprowadzić
mini pokaz mody.



W niedzielę po śniadaniu organizatorzy planują przeprowadzenie szkolenia
zawodowego.
Wykwaterowanie do godz. 12:00

Koszt imprezy

Koszt udziału w imprezie wynosi 500 zł od osoby.
Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek ORA w Bielsku-Białej
o nr: 11 1020 1390 0000 6102 0175 3094 w terminie do 15.10.2018 r.
Koszt obejmuje udział w imprezach sportowych, udział w imprezach
towarzyszących, szkoleniu zawodowym
oraz korzystanie z atrakcji hotelu Beskidzki Raj.
Sponsorzy zapewniają wartościowe upominki i pamiątki dla każdego uczestnika
imprezy oraz nagrody dla laureatów zawodów sportowych.

