
 

K O M U N I K A T 

 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach 

uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych członków Związku, iż 

organizuje w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku tj. piątek, sobota, niedziela 

trzydniowy wyjazd do Zakopanego na Letnie Grand Prix, połączone z XI 

Puchar „Solidarności” w Skokach Narciarskich na igielicie na Dużej 

Krokwi w Zakopanem. W skokach weźmie udział cała czołówka światowa 

wraz z kadrą "A" Polski tj: K. Stoch, D. Kubacki, P. Żyła i pozostali. 

W Dniu 16 sierpnia odbędą się kwalifikacje, 17 sierpnia odbędzie się 

konkurs drużynowy, a w dniu 18 sierpnia konkurs indywidualny, połączony    

z punktacją XI Pucharu "Solidarności".  

 

Wyjazd nastąpi 16 sierpnia br.(piątek) o godzinie 7 00 

z Dworca Autobusowego w Gorlicach – przystanek dla wysiadających. 

 

Zasady uczestnictwa w wyjeździe: 

 

Koszt uczestnictwa w wyjeździe wynosi 300 zł. od osoby tj: 2 noclegi,           

2 śniadania, 2 obiady, kolacja 16 i 17 sierpnia w własnym zakresie. 

Transport i bilety wstępu na obydwa dni skoków pokrywa KM NSZZ 

"Solidarność" "Glinik" w Gorlicach. 

 

Zapisy wszystkich chętnych na Wyjazd prowadzi Komisja 

Międzyzakładowa Związku począwszy od dnia 15 do 26 lipca 2019r.                            

w siedzibie Związku, ul. Michalusa 1. 

 

Organizator informuje, iż po podjętych staraniach udało się zdobyć z puli 

Komisji Krajowej "Solidarności" 50 biletów na obydwa konkursy, dlatego                      

o uczestnictwie w wyjeździe decydować będzie kolejność zapisu. 

W wyjeździe może uczestniczyć członek Związku plus 1 osoba                                 

z najbliższej rodziny tj. mąż, żona córka, syn. 

 

Ponadto przy zapisie każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania 

wpłaty według ustalonej odpłatności. 

  

                                                                              Serdecznie zapraszamy. 

 



 

 

 

Program 3 dniowego pobytu : 

 

16.08.2019 rok - piątek. 

 

700                 - wyjazd z Gorlic, 

1100 - 1400 - dla chętnych pobyt na termach w Chochołowie na własny koszt,  

            decyzja przy zapisie, pozostali czas wolny. 

1400 - 1500 - przejazd do Zakopanego, zakwaterowanie, obiad. 

                    Po obiedzie czas wolny (spacery, wycieczki, kwalifikacje według         

                    własnego uznania), kolacja w własnym zakresie. 

 

17.08.2019 rok - sobota. 

 

700 - 900     - śniadanie, następnie czas wolny na wycieczki. 

1500 - 1600 - obiad, po obiedzie odpoczynek, następnie udział w konkursie   

                   drużynowym letniego Grand Prix, kolacja w własnym zakresie. 

 

18.08.2019 rok - niedziela. 

 

700 - 900   - śniadanie, następnie czas wolny do własnej dyspozycji. 

1330         - udział w konkursie  indywidualnym letniego Grand Prix wraz z XI   

                  Pucharem "Solidarności, obiad w własnym zakresie, po  

                  zakończeniu konkursu, powrót do domu. 

 

 

 

 

 


