
 
 

Zapraszamy Państwa do udziału w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się                   
w Istebnej 28 stycznia 2017r. Organizatorem zawodów jest Śląska Okręgowa Izba Aptekarska oraz HURTAP. 
Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodzin, dzieci, a także 
przyjaciół farmacji.  
 
Informacje organizacyjne: 
 
Termin zawodów: 
28 stycznia 2017r. 
 
Miejsce Zawodów:  
Stok narciarski „Zagroń”  
Istebna 
 
Program:  
Sobota – 28 stycznia 2017r. 
8.00 – 9:00  – zapisy w Biurze Zawodów  
9:00 – 10:00 – losowanie i odbiór numerów startowych 
10:00   – rozpoczęcie zawodów 
14:00   – dekoracja zwycięzców 
10:00 – 15:00 – poczęstunek dla wszystkich uczestników 
18:00  – impreza integracyjna w Hotelu Zagroń  
 
Organizatorzy:  
Śląska Okręgowa Izba Aptekarska 
HURTAP SA 
 
Organizator techniczny:  
Szkoła Narciarska „Nartus” Istebna 
 
Opłata:  
Udział w zawodach jest bezpłatny. Dla wszystkich chętnych planowana jest impreza integracyjna wieczorna                      
w dniu zawodów. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os. Dzieci 
do lat 10 bezpłatnie.  
 
Zgłoszenia:  
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania pod adresem www.hurtap.com.pl lub 
www.katowice.oia.pl  prosimy wysyłać na adres: manka.krzysztof@farmacja.pl lub 
karolina.sobczak@hurtap.com.pl 
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do dnia 27 stycznia, po tym terminie zgłoszenia dokonujemy w dniu 
zawodów w godzinach od 8:00 do 9:00. 
 
Przebieg zawodów:  
O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach: 

http://www.hurtap.com.pl/
http://www.katowice.oia.pl/
mailto:manka.krzysztof@farmacja.pl
mailto:karolina.sobczak@hurtap.com.pl


 Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat 
 Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych: do lat 40 i 

powyżej lat 40; 
 Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów 
 Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy 
 Puchar Rodzin – średnia czasów przejazdu zawodników 

 Kategoria OPEN - klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy i medale. Szczegóły 
dotyczące kategorii wiekowych znajdują się w regulaminie zawodów. Każdy z uczestników, który weźmie udział 
w zawodach otrzyma pamiątkowy medal Pucharu Polski. 
 
Dojazd i zakwaterowanie: 
Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, 
wyboru miejsca zakwaterowania i kompleksu Zagroń, można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.istebna.eu a także www.istebna.org.  
 
Informacje dodatkowe:  

 Śląska Okręgowa Izba Aptekarska, tel. 32 608 97 60, e-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl 

 Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl   
 

Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej 
www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl  
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