
 
Dolnośląska Izba Aptekarska oraz GRUPA NEUCA 

mają zaszczyt zaprosić na: 

XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim 

Karpacz 20 lutego 2016 r. 

 

Celem naszych wspólnych działań jest jak zawsze integracja całego naszego środowiska (również rodzin farmaceutów), a także 

wspaniała zabawa, podczas której można będzie wziąć udział w profesjonalnie przygotowanych zawodach, a także pobawić się w gronie 

przyjaciół i miłośników narciarstwa.  

Przewidujemy następujący harmonogram: 

1. Spotkanie integracyjne przed zawodami, w piątek - 19 lutego 2016 r. w Chacie Karkonoskiej (Karpacz, ulica Wolna 4) o godz. 19.00 

(rozdanie numerów startowych dla obecnych i ostatnie komunikaty związane z zawodami). 

2. Dzień zawodów - sobota - 20 lutego 2016 r.; miejsce - profesjonalnie przygotowany stok („Karpatka”), w razie potrzeby sztucznie 

naśnieżany. 

Od strony techniczno-sportowej pieczę nad wszystkim trzymać będą instruktorzy i sędziowie narciarscy ze „Szkoły Zdobywców 

Horyzont" z Karpacza.  

3. Wieczorem uroczyste rozdanie nagród i zakończenie zawodów, a następnie kolacja i zabawa w Chacie Karkonoskiej. 

Rejestracji dokonujemy przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej DIA www.dia.com.pl. Prosimy o szczegółowe 

podanie liczby osób startujących w zawodach, także w kategorii „Puchar Rodzin” oraz biorących udział w kolacji wieczornej.   

Potwierdzeniem rejestracji jest wpłata na konto DIA (szczegóły poniżej). 

Opłaty: 

 Deklarując swój udział w Mistrzostwach, tzn. w zawodach narciarskich i imprezie wieczornej w Chacie Karkonoskiej, dokonujecie 

Państwo wpłaty w kwocie: 95,00 PLN – farmaceuta i dzieci od 10 do 16 roku życia (dzieci do lat 10 – udział bezpłatny) oraz 170,00 PLN - 

każda osoba towarzysząca (także uczestnicząca tylko w imprezie wieczornej) na konto Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej:  

Bank Polskiej Spółdzielczości SA O/Wrocław 

nr 33 1930 1073 2009 0900 4949 0001 

z dopiskiem Narty 2016. 

       Formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać do dnia 31 stycznia 2016 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc 

decyduje kolejność zgłoszeń!) na adres Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (50-333 Wrocław, ul. Matejki 6), faxem: 71 3211877, bądź drogą 

mailową na adres: biuro@dia.com.pl .  

Formularz zgłoszeniowy dostępnych na stronie internetowej DIA - pozwoli na ustalenie kategorii wiekowych zawodniczek i zawodników 

oraz dzieci startujących w zawodach. 

 

Zawody – kategorie startowe:    

 Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na: panie i panów w kategoriach wiekowych: do lat 40, do lat 60 i powyżej lat 60;  

 Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na: panie i panów w kategoriach wiekowych: do lat 40 i powyżej lat 40; 

 Juniorzy do lat 16 – dwa przejazdy bez podziału na grupy;  

 Dzieci do lat 12 – dwa przejazdy bez podziału na grupy. 

 Puchar Rodzin – średnia czasów przejazdu zawodników 

W klasyfikacji rodzinnej - „Puchar Rodzin” - mogą startować tylko następujące trzyosobowe składy: 

• ojciec, matka, dziecko, 

• dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka. 

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w konkurencji „Puchar Rodzin” zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy 

(wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny w myśl przyjętej klasyfikacji). 

Kolejne komunikaty będą dostępne na stronie internetowej DIA. 

UWAGA: Dojazd do Karpacza i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, wyboru miejsca 

zakwaterowania i Chaty Karkonoskiej, można znaleźć na stronie internetowej: www.karpacz.pl. 
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