
 

                   KOMUNIKAT NR I 

w ślad za przesłanym zaproszeniem 
podajemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące udziału  

w   
Szkoleniu Rzeczoznawców Majątkowych 

oraz  

 
XIX NARCIARSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI 

RZECZOZNAWCÓW MAJ ĄTKOWYCH 
„Lesko Ski 2017” w Bieszczadach w Weremieniu k. Leska 

w dniach 24-26 lutego 2017 r. 
 

Szkolenie obejmować będzie omówienie zmienionego standardu KSWS – „Określanie 
wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przemysłowych” 
oraz projektu standardu „Wycena nieruchomości drogowych”. 
 
Natomiast w mistrzostwach narciarskich przewidujemy pięć niżej wymienionych 
konkurencji: 
 

� Bieg Pań 
� Bieg Panów 
� Slalom gigant Pań 
� Slalom gigant Panów 
� Zjazd „artystyczny” (czyli przebierańców różnych) 

 
Dodatkową atrakcją będzie zabawa integracyjna - „ZIMOWA TRAPERIADA”  

 
Warunkiem uczestnictwa w slalomie jest obowiązkowy kask narciarski ! 
 
Zgłoszenia udziału w szkoleniu i mistrzostwach należy przesyłać e-mailem lub faxem na 
adres Stowarzyszenia do dnia 10 lutego 2017 r.   
 
Kontakty organizacyjne i informacyjne:  
 

� Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie 
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1, tel./fax 17 864-24-67, e-mail psrm@poczta.onet.pl  
lub stowarzyszenie@psrm.pl  
(Biuro Stowarzyszenia czynne poniedziałek - piątek w godzinach 10:00  - 16:00) 



� Krzysztof Telega  - kom. 667 976 672 
� Dorota Jaworska  - kom. 660 737 463 
� Elżbieta Marszał – Halicka  - kom. 606 377 404 
� Stanisław Machowski  - kom. 600 648 018 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu oraz w zawodach wynosi: 
750 zł + VAT = 922,50 zł brutto    
Opłaty za uczestnictwo dokonać  również w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku na konto nr 
26 1500 1100 1211 0001 1788 0000. 
 
Opłata obejmuje: 
 

� Dwa noclegi (24/25, 25/26 lutego 2017 r.) 
� wyżywienie + uroczyste kolacje 
� szkolenie  
� prawo walki o łańcuchy, puchary i  medale 
� zniżkę na karnety narciarskie 
� miejsce parkingowe   
� ubezpieczenie od NW 
� udział w traperiadzie 

 
 

LOKALIZACJA: 
 

Kompleks Rekreacyjno – Wypoczynkowy  
„Lesko – Ski” 

38-600 Lesko, Weremień 36 
Weremień@lesko-ski.pl 

www.Lesko-ski.pl 
 
 
 

Szczegółowy program imprezy podamy w następnym komunikacie. 
 


