
                                                                                                     

 

50 ZIMIE W BUKOWINIE 

06-08.03.2020 r.  

 
Bukowina Tatrzańska – Hotel Grand Stasinda **** 

Obiekt Grand Stasinda usytuowany jest w Bukowinie Tatrzańskiej ok. 1 km od Klina w kierunku na 

Morskie Oko przy wjeździe na drogę do Jurgowa. 

 
 

Uczestnicy obozów narciarskich SN, WSP, AŚ, UJK w Bukowinie Tatrzańskiej 

 
 

J.M. Rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak i Kierownik Międzywydziałowego Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu UJK w Kielcach dr Robert Dutkiewicz uprzejmie zapraszają 

narciarzy, którzy brali udział w obozach w Bukowinie Tatrzańskiej w latach 1969 - 2020 do 

wzięcia udziału w Jubileuszowym Spotkaniu „50-ZIMIE w Bukowinie Tatrzańskiej”, które 

będzie integralną częścią obchodów 50-lecia naszej Uczelni. 

 

 

 

PROGRAM 

06.03.2020 (piątek) 

15:00 – 21:00 – rejestracja, odbieranie pakietów i opasek uczestnika, zapisy do slalomu pokoleń, 

zakwaterowanie (hol główny Grand Stasinda). 

19:00 – 21:00 – kolacja da osób zamieszkałych w Grand Stasindzie. 

07.03.2020 (sobota) 

07:30 – 9:00 – śniadanie dla osób zamieszkałych w Grand Stasindzie.  

08:00 – 17:00 – rejestracja, odbieranie pakietów i opasek uczestnika na Jubileuszowy Bal Bractwa 

Narciarskiego Obozów w Bukowinie Tatrzańskiej (hol główny Grand Stasinda). 

08:30 – wyjazd na Rusiński Wierch i „Slalom Pokoleń” (dla startujących i chętnych – sprzęt narciarski 

własny lub możliwość wypożyczenia na własny koszt w wypożyczalni na stoku narciarskim oraz 

karnety we własnym zakresie).   

10:00  – 12:00 – „Slalom Pokoleń” na Rusińskim Wierchu (mile widziani przebierańcy).  

12:00 – 14:00 – możliwość jazdy na stoku. 

14:10 – wyjazd ze stoku do hotelu Grand Stasinda. 

14:30 – 15:30 obiad dla mieszkających w Grand Stasindzie.  

18:00 – 20:30 – część oficjalna w sali konferencyjnej w Grand Stasindzie (hity góralskie, 

wspomnienia sprzed lat, filmy i zdjęcia retro, dekoracja zwycięzców „Slalomu Pokoleń”, wręczenie 

pamiątkowych statuetek dla wyróżnionych). 

20:30 – 02:00 – Jubileuszowy Bal Bractwa Narciarskiego Obozów w Bukowinie Tatrzańskiej (nowa 

sala Bankietowa obok Grand Stasindy, DJ, muzyka z lat 1960-2020). 

08.03.2020 (niedziela) 

9:00 – 10:00 – śniadanie dla osób zamieszkałych w Grand Stasindzie. 

 

https://www.booking.com/hotel/pl/grand-stasinda.pl.html?aid=311097&label=grand-stasinda-hZ3p4f%2Ad7dS0o3Lm8fPLRAS266367367675%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-50644207687%3Alp1011498%3Ali%3Adec%3Adm&sid=ee49c4af69eec2404f76c6d8d5bbf767&ucfs=1&srpvid=4407233db6b5003d&srepoch=1549947643&hpos=1&hapos=1&dest_id=-496223&dest_type=city&sr_order=popularity&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


                                                                                                     
 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA (do wyboru wariant I lub wariant II): 

 

Wariant I – Pakiet  

Terminy zapisów Kwota Wpłata do… 

14.10.2019 – 31.12.2019 170 zł/osobę 31.12.2019 

01.01.2020 – 31.01.2020 180 zł/osobę 31.01.2020 

01.02.2020 – 21.02.2020 200 zł/osobę 21.02.2020 

Wariant I – Pakiet obejmuje: 

 udział w części oficjalnej z kapelą góralską,  

 bankiet (menu poniżej), 

 dyskoteka z DJ’em do godz. 02:00 

 medal 50-ZIMIA, 

 koszulka okolicznościowa,  

 opaska identyfikacyjna, 

 udział w „Slalomie Pokoleń” 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

 

 

Wariant II – Pakiet + nocleg w Grand Stasindzie  – 430 zł/osobę - możliwość wykupienia w 

terminie do 29.11.2019 

Wariant II – Pakiet + nocleg w Grand Stasindzie obejmuje: 

 udział w części oficjalnej z kapelą góralską,  

 bankiet (menu poniżej), 

 dyskoteka z DJ’em do godz. 02:00 

 medal 50-ZIMIA, 

 koszulka okolicznościowa,  

 opaska identyfikacyjna, 

 udział w „Slalomie Pokoleń”, 

 2 noclegi dla 1 uczestnika (06-08.03.2020) w Grand Stasindzie z wyżywieniem: 

 piątek (kolacja) 

 sobota (śniadanie, obiad) 

 niedziela (śniadanie) 

 doba hotelowa od 16:00 do 11:00. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

 

UWAGA 1.: W ramach noclegów w Grand Stasindzie są do dyspozycji pokoje 3-, 4- i 5-osobowe. 

Prosimy o przesłanie preferencji dotyczących zakwaterowania, w przeciwnym razie pokoje zostaną 

przydzielone losowo. Pokoje nie są koedukacyjne (wyjątkiem są wcześniej zgłoszone preferencje). 

Informacje dotyczące preferencji wspólnego zamieszkania przyjmowane będą na adres mailowy 

swf@ujk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2019.  

 

UWAGA 2.: W przypadku rezygnacji z wyjazdu nie ma możliwości zwrotu kwoty obejmującej 

następujące koszty: udział w części oficjalnej z kapelą góralską, bankiet, dyskoteka z DJ’em, medal 

50-ZIMIA, koszulka okolicznościowa, opaska identyfikacyjna, udział w „Slalomie Pokoleń”. Zwrot 

wpłaty za noclegi może nastąpić jedynie w przypadku zgłoszenia nieobecności w nieprzekraczalnym 

terminie do 13.12.2019. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu kosztów noclegów. 

 

mailto:swf@ujk.edu.pl


                                                                                                     
 

 

MENU - BANKIET: 

 Danie gorące: 

 udziec płonący, 

 kapusta zasmażana, 

 ziemniaki, 

 Zimna płyta: 

 wędliny, półmisek z roladą z indyka, korbace, bunc, bryndza, oscypki, grzybki, ogórki 

kiszone, papryka, smalec, śledzie (2 rodzaje), sałatki (2 rodzaje), pieczywo, owoce, napoje 

zimne, napoje gorące. 

 

 

REJESTRACJA I DANE DO PRZELEWU: 

 Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej: https://swfis.ujk.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/ Sama rejestracja nie jest 

jednoznaczna z potwierdzeniem zgłoszenia. Dopiero wniesienie opłaty (w terminach jak 

wyżej) jest jednoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie. 

 Płatność należy uiścić na poniższy numer konta: 

KU AZS UJK KIELCE 

ul. Uniwersytecka 21 

25-406 Kielce 

26194010763079117200040000 

 Transport do i z Bukowiny we własnym zakresie. 

 Osoby, które nie decydują się na zakwaterowanie w Grand Stasindzie organizują noclegi  

i wyżywienie we własnym zakresie. 

 

Wszelkie informacje dotyczące 50-ZIMIA umieszczone są na stronie https://swfis.ujk.edu.pl/ oraz na 

Facebook’u. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 41 349-68-20 lub  

41 349-68-15 bądź mailowo na adres swf@ujk.edu.pl Patronat Medialny nad imprezą objęło Echo 

Dnia. 

 

Uwaga! Ubezpieczenie NNW uczestnik zapewnia we własnym zakresie. 

https://swfis.ujk.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/
https://swfis.ujk.edu.pl/
mailto:swf@ujk.edu.pl

