ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MAJĄTKOWYCH
40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 p. 113; tel/fax (0-32) 2530727
e-mail: info@srm.com.pl: jsjan@poczta.onet.pl

KOMUNIKAT

Szkolenie warsztatowe z zakresu służebności przesyłu
oraz XXIV Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych
w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka
O PUCHAR PREZYDENTA POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
TERMIN: 31.05-01.06.2018 r.
MIEJSCE SZKOLENIA I ROZGRYWEK:

Śląskie Centrum Tenisa „SCT”
43-200 Pszczyna ul. Bieruńska 78
tel: 781160170
Email: info@centrumtenisa.pl

NOCLEGI: Hotel Piaskowy w Pszczynie (szczegóły poniżej)
ZGŁOSZENIA: do dnia 30.04.2018 r. prosimy przesłać formularz zgłoszenia
KOSZT UCZESTNICTWA: 550 zł od osoby biorącej udział w szkoleniu i turnieju

150 zł od osoby towarzyszącej
KONTAKT:

Jan Siudziński
kom: 604 995 650
e-mail: jsjan@poczta.onet.pl

- INFORMACJE ORGANIZACYJNE Pszczyna, 31.05-01.06.2018 r.
ORGANIZATOR SZKOLENIA i TURNIEJU:
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
Komitet organizacyjny:
Jan Siudziński
kom: 604 995 650
e-mail: jsjan@poczta.onet.pl
Teresa Żukowska
Kierownik Biura ŚSRM
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 pok.113
tel: 032/2530727; 500062113
e-mail: info@srm.com.pl
Pszczyna to niezwykle atrakcyjna miejscowość turystyczna i biznesowa. Pszczyna jest
nazywana Perłą Górnego Śląska. Znajdują się tu między innymi jeden z
najpiękniejszych parków na Górnym Śląsku (Park Pszczyński), urokliwy rynek oraz
ciekawy zamek – dawna rezydencja książąt Hochberg von Pless. W niedalekiej
odległości od Muzeum zamkowego zobaczyć można inną atrakcję miejscowości - żubra
w Pokazowej Zagrodzie Żubrów.
MIEJSCE SZKOLENIA i ROZGRYWEK:
Śląskie Centrum Tenisa „SCT”
43-200 Pszczyna ul. Bieruńska 78
tel: 781160170
Email: info@centrumtenisa.pl
Śląskie Centrum Tenisa to nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy położony w
Pszczynie. Położony jest blisko drogi DK1 (E75) ok. 750 m oraz ok. 2,3 km od centrum
Pszczyny.
Obiekt posiada:







4 korty tenisowe z nawierzchnią Rebound Ace w klimatyzowanej hali
4 zewnętrzne korty tenisowe z nawierzchnią ceglaną (dwa z minitrybunami)
2 boiska do badmintona; 2 do squasha; sala gimnastyczna; 2 sale fitness; siłownia
Restauracja La Grande
La Petite Coffee & Bar z ogródkiem letnim i tarasem widokowym na dachu
multifunkcyjne boisko (do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki); gabinet
fizjoterapii i sauna fińska; serwis rakiet; sklep sportowy; pomieszczenie analiz
video; balkony, tarasy, widownia

Korty, hale i boiska zostały profesjonalnie przystosowane do organizacji zawodów i
turniejów klasy międzynarodowej. Po każdym treningu można zregenerować siły w
strefie fizjoterapii oraz w nowoczesnych saunach


UWAGA : w Restauracji La Petite Coffee & Bar organizujemy szkolenie oraz
grill w czwartek i uroczystą kolację w piątek

NOCLEGI: Polecamy Hotel Piaskowy***
Hotel położony bezpośrednio przy drodze DK1 (Bielsko-Biała – Warszawa, E75) 1,8
km od centrum Pszczyny, ok. 1,0 km od Centrum Tenisa SCT, oferuje:



noclegi w eleganckich pokojach z nowoczesnymi łazienkami, telewizorami LED,
dostępem do Internetu, śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego, parkingiem
Restaurację, bar i kawiarnię, saunę

Prosimy o imienną rezerwację we własnym zakresie - do dnia 30.03.2018 r. na hasło
„Szkolenie i tenis 2018”; przy rezerwacji po tym terminie - brak pewności wolnych
miejsc i promocji (zbieżność z długim weekendem).
Ceny pobytu: W cenie: śniadanie (bufet), Internet, parking niestrzeżony, TV Room z
salonem gier
- pokój 1 os.: 149 zł/dobę
- pokój 2 os.: 199 zł/dobę (z osobnymi łóżkami) lub dla 1 osoby 169,00 zł/dobę
- pokój 2 os.: 219 zł /dobę (komfort z łóżkiem dla 2 osób) lub dla 1 osoby 179,00 zł
KONTAKT: HOTEL PIASKOWY *** 43-200 Pszczyna, ul.Piechurów 3
Recepcja Hotelu / Rezerwacje indywidualne
tel.:32/447 44 40; tel.kom. +48 662 035 848 (pon. - ndz. 24 h)
hotel@hotelpiaskowy.pl; www.hotelpiaskowy.pl

Hotel Piaskowy *** w Pszczynie oferuje Państwu 25 pokoi. We wszystkich pokojach w
hotelu znajdują się: instalacja radiowo-telewizyjna i dostęp do Internetu, aparat
telefoniczny, wygodne biurko do pracy, łazienka z prysznicem lub wanną. Możliwość
korzystania z sauny. Parking monitorowany 20,00 / doba. Hotel Piaskowy to
przestronny, elegancki i komfortowy hotel w Pszczynie. Najważniejszym jego atutem
jest położenie przy trasie DK-1 Bielsko-Biała – Warszawa. Znajdująca się w Hotelu
Restauracja Kameralna kusi doskonałym smakiem kuchni polskiej i europejskiej w
najlepszym wydaniu.

W cenie noclegu zawiera się: śniadanie w formie bufetu, dostęp do Internetu w pokoju,
dostęp do komputera z Internetem w lobby hotelu (24 godziny na dobę), butelka wody
mineralnej, wstęp do TV roomu z salonem gier oraz stanowiskiem komputerowym,
voucher z 10% rabatem na dania kuchni cygańskiej, podatek VAT

- PROGRAM 30 maja (środa) Od godz. 15.00 - przyjazd uczestników i zakwaterowanie.
31 maja (czwartek)
9:00 weryfikacja uczestników
10:00 uroczyste otwarcie szkolenia i zawodów
10:30 rozpoczęcie rozgrywek:
- turniej open mężczyzn
- turniej mężczyzn w kategorii wiekowej powyżej 55 lat i powyżej 70 lat
- turniej deblowo-mikstowy
- turniej pocieszenia
15:00 - szkolenie w sali La Grande: warsztaty - służebność przesyłu
19:00 - grill na terenie Centrum Tenisowego przy Restauracji La Grande
1 czerwca (piątek)
9:00 kontynuacja turnieju - półfinały, finały oraz mecze o kolejne miejsca
15:00 kontynuacja szkolenia w sali La Grande: c.d. warsztaty - służebność przesyłu
19:00 zakończenie szkolenia i mistrzostw: uroczysta kolacja (na terenie SCT w
Restauracji La Grande)

Program szkolenia: prowadzący Jan Siudziński
Warsztaty: Porozmawiajmy przy kawie o służebności przesyłu
1 dzień 31 maja - 4 h
1. Aktualna linia orzecznictwa SN w zakresie służebności przesyłu
2. Praktyczne korzystanie przez RZM z orzeczeń SN w opracowaniach dotyczących
służebności przesyłu
3. Praktyczne aspekty określania współczynnika współkorzystania z nieruchomości
przez właściciela i przedsiębiorstwo przesyłowe (PP)
4. Rola RZM w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu - relacje
między biegłymi różnych specjalności
2 dzień 1 czerwca - 4 h
1. Przykłady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
2. Przykłady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
przez PP

- REGULAMIN MISTRZOSTW Sposób przeprowadzania rozgrywek
Gra pojedyncza i podwójna.
Eliminacje w grupach, dalej półfinały, finały do 2 wygranych setów (do fazy
półfinałowej zaczynamy mecze od stanu 2:2; przy stanie 1:1 - tiebreak); turniej
pocieszenia - system pucharowy
Klasyfikacja
Indywidualna i drużynowa.
Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki max. dwóch zawodników z jednej
drużyny wg poniższej punktacji :









miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

8
7
6
5
4
3
2
1

1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt
8 pkt
10 pkt

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki, Kolegów oraz osoby towarzyszące z całej
Polski.
Komitet Organizacyjny

Atrakcje w okolicy Pszczyny
Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Pokazowa Zagroda Żubrów Pszczynie

SKANSEN Zagroda Wsi Pszczyńskiej

Tyskie Browarium z degustacją piwa

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w Zabrzu

