
                                                    Szanowne koleżanki 
                              Szanowni koledzy

Przypadł nam w udziale zaszczyt organizacji XX zawodów o tytuł Instruktora Roku 2019.
Zawody odbędą się w Katowicach w dniach 7 i 8 czerwca.

W dniu 07 czerwca przewidujemy przeprowadzenie części teoretycznej zawodów oraz 
kolację integracyjną. 

W dniu 08 czerwca przewidujemy część praktyczną zawodów oraz ogłoszenie zwycięzców 
we wszystkich kategoriach.

Nowością w tym roku będzie współzawodnictwo zwycięzców poprzednich zawodów.
Przygotowaliśmy kilka niespodzianek oraz, dzięki sponsorom, bardzo atrakcyjne i 

wartościowe nagrody.  
Nagrody między innymi będą przyznane w kategoriach: zwycięzca współzawodnictwa, 

instruktor 50+, najlepsza instruktorka i jeszcze kilka innych a także Puchar Pucharów ufundowany 
przez Prezesów PFSSK i GSOS.

Każde stowarzyszenie ma prawo zgłoszenia jednej załogi dwuosobowej, organizator może 
zgłosić dwie załogi.

Koszty uczestnictwa w zawodach są następujące:
wpisowe – 100 pln od osoby dla załóg zgłoszonych przez stowarzyszenia – członkowie PFSSK 

       300 pln od osoby dla pozostałych chętnych
nocleg – 120 pln od osoby w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem

   180 pln od osoby w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
Osoby towarzyszące oraz trzeci i dalsi członkowie zarządów – 120 pln
Ramowy plan zawodów
             07 czerwiec 2019
Zameldowanie w hotelu od godz 14,00
Ciepłe co nieco
Część teoretyczna godz. 17,30
Kolacja integracyjna godz 20,00 do 2,00 dnia następnego
             08 czerwca 2019
Śniadanie od godz 7,30 do 9,00
Wymeldowanie i wyjazd na teren części praktycznej godz. 9,15 – 9,30
Rozpoczęcie rywalizacji godz 9,30
Zakończenie rywalizacji ok godz. 14,00
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród godz 14,45
Zakończenie zawodów ok godz 15,30

Rezerwacje noclegów w hotelu o podwyższonym standardzie blisko centrum Katowic 
organizuje GSOS. Zgłoszenia i rezerwacje prosimy przesyłać mailowo na adres gsosk@wp.pl . 
Karta zgłoszeniowa zawodników będzie do pobrania na stronie gsos.pl od 08 kwietnia. Prosimy o 
przesłanie wypełnionej i podpisanej przez członka zarządu Stowarzyszenia do dnia 25 maja 2019. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach będzie wpłata na konto GSOS w mbank nr                   
12 1140 2004 0000 3802 7783 5594  
Osobą do kontaktów w sprawie zawodów jest kol. Grzegorz Łapeta +48 604 482 820

mailto:gsosk@wp.pl

