KONFERENCJA SZKOLENIOWA ORGANIZATORÓW IMPREZ BIEGOWYCH W POLSCE
WROCŁAW, 21 – 23 LISTOPAD 2019 r.

ZAPROSZENIE
Szanowni organizatorzy imprez biegowych w Polsce !
Szanowni prezesi klubów biegacza !
Szanowni biegacze !
Polskie Stowarzyszenie Biegów serdecznie zaprasza na coroczną „Konferencję szkoleniową organizatorów imprez biegowych
oraz sympatyków biegania w Polsce”, która odbędzie się w dniach 21 – 23 listopada 2019 r. we Wrocławiu
w Hotelu ACTIVE, ul.Czajcza 19, 51-422 Wrocław, www.activehotel.pl
Chcemy, aby konferencja miała charakter szkoleniowy. W czasie konferencji:
- omówimy najważniejsze sprawy dotyczące organizacji imprez biegowych, pozwolimy sobie na otwartą dyskusję,
- odbędzie się panel szkoleniowy na temat „autoprezentacji” – jak się zaprezentować podczas pozyskiwania sponsora,
- omówimy problem zabezpieczenia medycznego imprez biegowych
- spotkanie z przedstawicielem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na temat certyfikatów dla organizatorów imprez
biegowych oraz licencji dla biegaczy.
- spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Sportu na temat ubezpieczeń imprez masowych,
- omówimy problem „Ochrony Danych Osobowych” uczestników imprez biegowych w Polsce,
- zaprezentujemy firmy produkujące puchary, medale i upominki dla organizatorów oraz odzież, obuwie, sprzęt, odżywki i
napoje dla biegaczy, świadczące usługi w zakresie pomiaru czasu, nagłośnienia, łączności, produkcji filmów, fotoreportarzy, spikerowania i obsługi medycznej, zabezpieczające reklamę w prasie, radio, telewizji i internecie oraz piszące
o bieganiu,
- uzgodnimy „Kalendarz Imprez Biegowych w Polsce” na 2020 r.,
- będziemy uczestniczyli we wręczeniu Honorowych Odznak Polskiego Stowarzyszenia Biegów.
Ponadto planujemy spotkanie integracyjne, zawody biegowe – to dla uczestników gwarantuje gospodarz konferencji.
Szczegółowy program ukaże się na naszej stronie internetowej www.psb-biegi.com.pl do 17 listopada 2019 r.
Koszt udziału w konferencji wynosi 620,- zł. (nocleg i wyżywienie w pokoju 2 osobowym)
Uwaga: dla członków PSB koszt udziału w konferencji wynosi: 570,- zł. (nocleg i wyżywienie w pokoju 2 osobowym)
W uzupełnieniu oferty informujemy :
- parking jest bezpłatny dla uczestników konferencji.
Zgłoszenie udziału (na załączonym formularzu zgłoszenia), wraz z kserokopią dowodu wpłaty za udział w konferencji, należy
przesłać do dnia 8 listopada 2019 r. na adres:
Polskie Stowarzyszenie Biegów, Al. Powstańców Wlkp. 164, 64-920 PIŁA, lub fax-em: 67 212 59 75.
Wpłaty należy dokonać na konto PSB nr rachunku: 69 2030 0045 1110 0000 0392 6490
Dodatkowych informacji udziela: Henryk Paskal, tel. 67 212 01 11, e-mail: poczta@psb-biegi.com.pl
Ze sportowym pozdrowieniem
Za zarząd
Prezes
Henryk PASKAL

