
Zapraszam na narty biegowe dla początkujących i zaprawionych biegaczy w terminie 18 lutego (sobota ) 
Kierunek to Góry Stołowe , a konkretnie Karłów koło Kudowy Zdrój. O zaletach i urokach tego miejsca nie będę 
się rozpisywał, po prostu zapraszam do przeczytania tego linka: http://www.tenpieknyswiat.pl/2010/02/10/trasy-
narciarskie-w-gorach-stolowych 
 
Na imprezę koniecznie zabierzcie swoje połówki (żony, mężów), pociechy (dzieci) oraz partnerki i partnerów. 
 
Jeżeli nie jesteście fanami biegówek to mimo wszystko skorzystajcie z wyjazdu i zafundujcie sobie wycieczkę do 
Kudowy Zdrój http://www.kudowa.pl  i graniczącego z nim Nachodu http://www.mestonachod.cz/pl   
 
W Karłowie jest wypożyczalnia sprzętu biegowego. http://www.wypozyczalnianart.gorystolowe.info 
Porozumiałem się już z jej właścicielem i mogę dla chętnych wcześniej zarezerwować niezbędny ekwipunek. Na 
miejscu będzie też możliwość wynajęcia instruktora w cenie 70 zł/godzina dla grupy max 5 osobowej. Niezależnie 
od tego na starcie jak i na trasie będę służyć swoim „amatorskim” instruktażem wszystkim początkującym 
uczestnikom  
 
Aby bezpiecznie i komfortowo odbyć podróż wstępnie zarezerwowałem autokar.  
Warunkiem wyjazdu jest zebranie się minimum 25 uczestników. W przeciwnym razie koszt przejazdu stanie się 
nieopłacalny. Koszt przejazdu skalkulowałem na 40zł 
 
Co do logistyki wyjazdu, to musimy dostosować się do wymagań czasu pracy kierowcy autokaru, który musi 
zamknąć się w max. 12 godzinnej pracy. Tak więc harmonogram wyjazdu jest następujący: 

• Wyjazd 18 lutego, godzina 07:00. Proszę o bezwzględną dyscyplinę czasową. Kto się spóźni, nie jedzie... 
� 

• Miejsce wyjazdu: parking przy Aquaparku, ul. Borowska (na parkingu będzie można zostawić nasze 
samochody) 

• Przejazd w sprzyjających warunkach pogodowych powinien zająć ok. 2,30h (bez międzypostoju) 
• Pobyt w Karłowie, zajmie nam ok. 6 godzin   
• 15:30 – 16:00 godzina wyjazdu  autokaru z Karłowa. Proszę o bezwzględną dyscyplinę czasową. Kto się 

spóźni, wraca do domu indywidualnie. 
• Przejazd do Wrocławia w sprzyjających warunkach pogodowych powinien zająć ok. 2,30h (bez 

międzypostoju) 
 
Ważne: 

• Powyższa propozycja wyjazdu jest moją prywatną inicjatywą. 
• Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
• Nasz wyjazd nie jest ubezpieczony, dlatego sugeruję (dla nieubezpieczonych) wykupić indywidualne 

ubezpieczenie NNW od skutków nieszczęśliwych wypadków, utratę zdrowia itp. 
• Po zadeklarowaniu swojego uczestnictwa, zbiorę opłatę jedynie za przejazd, którą opłacę wynajęcie 

transportu. Wasza wpłata będzie dla nas potwierdzeniem udziału w imprezie. 
• W przypadku ewentualnej rezygnacji, nie będzie możliwy zwrot wpłaconej kwoty za przejazd. Możliwe za 

to będzie wskazanie innej osoby na swoje miejsce. 
• Wszystkie pozostałe koszty podczas wyjazdu (wypożyczenie nart, posiłki, itp) uczestnik pokrywa we 

własnym zakresie. 
• Szczegóły organizacji wyjazdu będziemy ustalać z grupą docelową.  

 
 
Podsumowując, jeżeli jesteś zainteresowana/ny wyjazdem proszę o jak najszybszą informację max. do piątku 10 
lutego  (po zebraniu się grupy muszę potwierdzić lub odwołać rezerwację autokaru – warunek min. 25 osób)  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, dzwońcie, jestem do Waszej dyspozycji. 
 
Pozdrawiam  
 
Mariusz Kochański 
Mariusz.kochanski@bzwbk.pl  
kom. 695 71 22 00 

 


