
 
 
 
 
Witajcie, 
 
jestem mile zaskoczony, że moja inicjatywa propagowania narciarstwa biegowego cieszy się tak dużą popularnością. 
(dziękuję za wszystkie słowa uznania jak też i uwagi;) Wobec takiego zainteresowania nie pozostaje mi nic innego, jak 
jeszcze raz podjąć się trudu organizacji wyjazdu ☺ Będzie to ostatni wyjazd w tym sezonie! ☺☺☺☺    

 
W związku z tym serdecznie zapraszam stałych bywalców jak również początkujących adeptów na wspólny wyjazd na 
narty biegowe  w terminie 9 marca  (sobota) do Jakuszyc (http://dolnyslask360.pl/miejsce.php?q=274 ) - centrum 
narciarstwa biegowego w Polsce.  Na imprezę koniecznie zabierzcie swoje połówki (żony, mężów), pociechy (dzieci) 
oraz partnerki i partnerów. 
 
Tak jak to miało miejsce ostatnim razem, jestem w kontakcie z właścicielem wypożyczalni „Piast” i mogę dla chętnych 
wcześniej zarezerwować niezbędny sprzęt narciarski. (30,- zł za kpl./dzień).  

Na miejscu będzie też możliwość wynajęcia instruktora w cenie ok. 30,- zł za 2 godziny szkolenia. (cena orientacyjna 
do weryfikacji – uzależniona od ilości chętnych). Niezależnie od tego, na starcie jak i na trasie będę do Waszej 
dyspozycji i służyć swoim „amatorskim” instruktażem wszystkim początkującym uczestnikom.  

Przypomnę, że same Jakuszyce są malutką osadą, gdzie oprócz sławnej Polany Jakuszyckiej na której są 
wypożyczalnie nart, szatnie, toalety znajduje się jeszcze tylko Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Biathlonie z dobrą 
restauracją , gdzie można w nie wygórowanej cenie zjeść obiad. www.jakuszyce-biathlon.pl  

Dodatkową atrakcją w terminie naszego wyjazdu, będzie możliwość kibicowania uczestnikom „X jubileuszowego biegu 
retro” http://www.orleizerskie.pl/pl/pokaz_wydarzenie/41  

 
Dla komfortowego przejazdu zarezerwowałem autokar u sprawdzonego przewoźnika, z którym mieliśmy już wcześniej 
możliwość podróżować do Jakuszyc.  Koszt przejazdu wynosi 40,- zł od osoby. 
 
Warunkiem wyjazdu jest zebranie si ę minimum 30 uczestników. W przeciwnym razie koszt p rzejazdu stanie 
się nieopłacalny.  
 
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 będzie następujący: 

• Wyjazd 9 marca , godzina 6:45.  
• Miejsce wyjazdu: parking przy Aquaparku, ul. Borowska  (na parkingu będzie można zostawić nasze 

samochody) 
• Przejazd w sprzyjających warunkach pogodowych powinien zająć ok. 3,00 h  
• Pobyt w Jakuszycach zajmie nam ok. 6 godzin.  
• 15:30 – 16:00 godzina wyjazdu autokaru z Jakuszyc.  
• Przyjazd do Wrocławia ok. 19:00  

Jeżeli jednak nie jesteście fanami biegówek, to mimo wszystko skorzystajcie z wyjazdu i zafundujcie sobie wycieczkę 
do Szklarskiej Poręby www.szklarskaporeba.pl  
 
 
Ważne 

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

ubezpieczenie NNW od skutków nieszczęśliwych wypadków, utratę zdrowia itp. 



4. Po zadeklarowaniu swojego uczestnictwa, zbiorę opłatę jedynie za przejazd, którą opłacę wynajęcie 
transportu. Wasza wpłata będzie dla mnie potwierdzeniem udziału w imprezie.  

5. W przypadku ewentualnej rezygnacji, nie będzie możliwy zwrot wpłaconej kwoty za przejazd. Możliwe za 
to będzie wskazanie innej osoby na swoje miejsce. 

6. Wszystkie pozostałe koszty podczas wyjazdu (wypożyczenie nart, posiłki, itp.) uczestnik pokrywa we 
własnym zakresie, 

7. Szczegóły organizacji wyjazdu będę ustalać już z grupą docelową.  
 
 
 

Podsumowując, jeżeli jesteś zainteresowana/ny wyjazdem, to proszę o zgłoszenia na mój adres e-mail 
mariusz.kochanski@bzwbk.pl do piątku 1 marca z dodatkową informacją (o poniższe dane), potrzebne do kontaktu 
oraz do ewentualnego wypożyczenia nart biegowych.  
 

Imię i Nazwisko nr tel. komórkowego adres e-mail wzrost nr buta 
     
     
     
     
     
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, dzwońcie, piszcie, jestem do Waszej dyspozycji. 
 
 
PS. Proponuję nie czekajcie z podjęciem decyzji o wyjeździe do ostatniej chwili (1 marca), ponieważ decyduje 
kolejność zgłoszeń, (a ostatnim razem lista uczestników bardzo szybko się zapełniła i z przykrością musiałem 
odmawiać wyjazdu). 
 
Pozdrawiam 
 
Mariusz Kochański 
Tel. 695 71 22 00 
 


