
 

 

 

Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego  

zaprasza na  V Kongres Brydżowy 

„Beskidzki Szlem” 
Pod patronatem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała 

W ramach kongresu 

 Budimex Grand Prix Polski Par „Orle Gniazdo” 

Budimex Grand Prix Polski Teamów  

Szczyrk 2-4.02.2018 

 

Sponsorzy: PWS Konstanta, AQUA, Urząd Miejski Bielska-Białej.



 

 

HARMONOGRAM 

PONIEDZIAŁEK 29.01 
17:00 – I Zimowy turniej par na impy 

 
WTOREK 30.01 
17:00 – II Zimowy turniej par na maxy 

 
ŚRODA 31.01 
17:00 – III Zimowy turniej par na impy 

 
CZWARTEK 01.02 
17:00 – IV Zimowy turniej par na maxy. 

 

PIĄTEK 02.02 
11:00 – I Kongresowy turniej par na maxy.  

17:00 – II Kongresowy turniej parowo - teamowy na impy.  Eliminacje GPPT  

 

SOBOTA 03.02 
9:00 – 10:00 Rejestracja do turnieju Budimex Grand Prix Polski Par „Orle Gniazdo” 

10:00 – 19:00 Budimex Grand Prix Polski Par „Orle Gniazdo”  – III Kongresowy turniej par na maxy. 

14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa  

 

NIEDZIELA 04.02  
 9:30  –  Finał GPPT  

 10:00 –  IV Kongresowy  turniej par na maxy.   

  



  

 

 

Wpisowe do codziennych turniejów zimowych (pon-czw) 20 zł.  

Zniżka zgodnie z uprawnieniami: 15 zł. 
 

Wpisowe do turniejów kongresowych : 40 zł. Turniej parowo – teamowy 50 zł. 

Zniżka zgodnie z uprawnieniami: 30 zł. Turniej parowo – teamowy 40 zł. 

Dodatkowe wpisowe do finału GPPT Budimex 100 zł od teamu. 
 

Wpisowe do Turnieju GPPP Budimex 

Niezrzeszony: 100 zł (85 zł + 10 zł na fundusz młodzieżowy PZBS + 5 zł długa fala) 

Członek PZBS: 75 zł (60 zł +10 zł na fundusz młodzieżowy PZBS + 5zł długa fala) 

Zniżka zgodnie z uprawnieniami: 60 zł (45 zł + 10 zł na fundusz młodzieżowy PZBS + 5 zł długa fala) 

Młodzież szkolna: całkowita opłata 15 zł 
 

Gwarantowane nagrody główne w turnieju GPPP Budimex: 

I miejsce – 3 000 zł  

II miejsce – 2 000 zł 

III miejsce – 1 000 zł 

Nagrody pieniężne przewidziane są dla 10% par. 
 

Gwarantowane nagrody w turniejach kongresowych: 

I miejsce – 500 zł 

II miejsce – 400 zł 

III miejsce – 300 zł 

Nagrody finansowe dla 6 najlepszych  zawodników w klasyfikacji długofalowej. 

Nagrody rzeczowe w klasyfikacji długofalowej dla: Najlepsza kobieta, senior, junior,  młodzież szkolna.    

 
 



 

Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego zaprasza na V Kongres Brydża Sportowego „Beskidzki Szlem”, który 

odbędzie się w dniach 2-4.02.2018 w Hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 28a. 

   

Zapraszamy wszystkich na brydżowy odpoczynek już od poniedziałku (29.01.2018). Codziennie wieczorem odbywać się 

będą turnieje, a w godzinach dopołudniowych dla zainteresowanych organizowane będą wyjazdy na narty. Na terenie 

hotelu będzie można kupić całodziennie karnety na kompleks stoków, a hotelowe busy będą zawoziły zainteresowanych 

na stok. Dla gości hotelowych przewidziane jest 30% zniżki na saunę, jacuzzi, masaże, zabiegi rehabilitacyjne i inne 

atrakcje dostępne na terenie hotelu w godzinach dopołudniowych. Na terenie hotelu korzystać można ze sprzętu 

sportowego (ping-pong, piłkarzyki, bilard, siłownia). W sobotę wieczorem odbędzie się grillowa kolacja na świeżym 

powietrzu wraz z występami góralskiej kapeli i innymi atrakcjami. 

 

Zapewniamy atrakcyjne ceny pakietów: 

Pakiet I (od obiadu w poniedziałek, 29.01 do śniadania w piątek, 02.02) – 450 zł, w podwyższonym standardzie – 550 zł. 

Pakiet II (od obiadu w piątek, 02.02, do obiadu w niedzielę, 04.02) – 250 zł, w podwyższonym standardzie – 300 zł. 

Pakiet III (od kolacji w sobotę, 03.02, do obiadu w niedzielę, 04.02)  125 zł, w podwyższonym standardzie – 150 zł. 

Pakiet IV (od kolacji w piątek, 03.02, do obiadu w sobotę, 04.02)  125 zł, w podwyższonym standardzie – 150 zł. 

 

Apartamenty 400zł/dobę za 2osoby z pełnym wyżywieniem. 

Dopłata do pokoju 1-osobowego 25 zł od doby 

W trakcie trwania turnieju GPPP będzie możliwość zakupienia obiadu w cenie 30 zł.  

Każdy zawodnik wykupujący pakiet II dostanie jubileuszową koszulkę festiwalu☺ 

Ilość miejsc w pokojach o podwyższonym standardzie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Rezerwacje noclegów prosimy wysyłać mailowo na adres bakadrian@interia.pl (nawet, jeżeli wstępne ustalenia były 

dokonywane telefonicznie). Rezerwacji najlepiej dokonać do dnia 22.01.2018 – w przypadku późniejszych zgłoszeń nie 

gwarantujemy dostępności pokoi. Informacje organizacyjne: Jerzy Skwark (tel. 695-638-495) lub Adrian Bakalarz (tel. 

698-48-44-49). Wpłat dokonywać można na konto Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, Al. Armii Krajowej 

316, 43-309 Bielsko-Biała, 51 1020 1390 0000 6702 0111 4305, PKO BP lub gotówką na miejscu zawodów. 


