ZAPROSZENIE

OLIMPIADA POLSKICH FIRM
ENERGETYCZNYCH, PETROCHEMICZNYCH I
CHEMICZNYCH
4-6 PAŹDZIERNIKA 2019
COS OPO Zakopane

Opis projektu
Olimpiada Energetyczna organizowana przez Fundację Góry
Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego to projekt
dedykowany polskim firmom rynku energetycznego,
petrochemicznego oraz chemicznego pod hasłem
„Dobra Energia dla Polaków”. Została ona powołana do
sportowego życia z myślą o integracji ludzi pracujących w
szeroko
rozumianej
branży
energetycznej,
branżach
pokrewnych i ich partnerów biznesowych.

Olimpiada Energetyczna ma za zadanie zgromadzenie
w sportowej rywalizacji drużyn reprezentujacych ten tak ważny
dla naszej gospodarki przemysł. Podczas wydarzenia
wyłonimy Mistrzów Olimpiady Energetycznej - Zakopane 2019.
Ten zaszczytny tytuł nadawany będzie zwycięzcom, którzy już za
rok będą bronili swoich laurów w kolejnej edycji.

W programie olimpiady odbędzie się również specjalny panel z udziałem największych operatorów
polskiego biznesu w trakcie której omówimy misję naszego projektu pod nazwą DOBRA ENERGIA
DLA POLAKÓW.
Wspólna
inicjatywa
i
synergia
możliwości
pozwoli
nam
na
propagowanie
i rozwijanie zamiłowania do energetycznego, zdrowego trybu życia wśród POLAKÓW.
We wszystkich działaniach wspierać nas będą wybitni polscy olimpijczycy i eksperci zajmujący się
tematyką sportową, profilaktyką medyczną, rolą sportu w integracji pracowników, budowaniu
pozytwnych relacji zawodowych i prywatnych – majacych zdecydowany wpływ na sukces firmy.
Podstawowe informacje:

●

Grupa docelowa: przedstawiciele firm szerokiego rynku energetycznego, petrochemicznego,

chemicznego i ich partnerów biznesowych.

●

Charakter wydarzenia: impreza zamknięta, tworzona na wzór Igrzysk Olimpijskich

●

Dyscypliny w I edycji: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, bieg cross
country, MTB, pływanie, lekkoatletyka

●

Strona www: www.olimpiadaenergetyczna.pl

●

Lokalizacja i zakwaterowanie: COS OPO Zakopane

Uczestnictwo

950 zł netto/ jeden uczestnik
855 zł netto/ jeden uczestnik członkowie PIPC
Firma może zgłosić pracowników do udziału w Olimpiadzie poprzez rejestrację drużyny w
grach
zespołowych
oraz
zgłoszenie
zawodników
w
konkurencjach
indywidualnych rozgrywanych w ramach I edycji Olimpiady Energetycznej „Dobra
Energia dla Polaków”.
Uczestnictwo obejmuje:
● Udział w części sportowej wydarzenia (konkurencje, pakiet startowy).
● Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hotelu COS Zakopane w dniach 4-6
października 2019.
● Pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje).
● Udział w imprezach towarzyszących (spotkania ze sportowcami, panele
dyskusyjne, prezentacje) oraz bankiecie-ceremonii zamknięcia Olimpiady.

KONTAKT W SPRAWIE SPONSORINGU:

KONTAKT W SPRAWIE SPONSORINGU:

Wojciech Sularz
fundacja@goryprzenosic.pl
+48 508-004-690

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA:

zapisy@olimpiadaenergetyczna.pl
SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:
www.olimpiadaenergetyczna.pl

