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EE INWESTYCJE 
SPORTOWE I REKREACYJNE 
W GMINACH

Budowa i modernizacja obiektów 
sportowych i rekreacyjnych w Polsce

planowanie, finansowanie, projektowanie, 
realizacja, eksploatacja

Spa∏a, 7-10 paêdziernika 2004

Organizator Wspó∏organizatorzy

ZARZÑDZANIE STRATEGICZNE

Szanowni Paƒstwo, 
serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u 
w najwi´kszym ogólnopolskim wydarzeniu 
poÊwi´conym rozwojowi inwestycji sportowych 
i rekreacyjnych w Polsce.

Najwybitniejsi prelegenci, doÊwiadczeni konsultanci i doradcy, 
przedstawiciele najlepszych firm oraz najwi´kszy 
oÊrodek przygotowaƒ olimpijskich w Polsce – 
Centralny OÊrodek Sportu OÊrodek Przygotowaƒ 
Olimpijskich w Spale sà do Paƒstwa dyspozycji.

W programie konferencja, cykl seminariów i warsztatów
indywidualne konsultacje z ekspertami, wymiana doÊwiadczeƒ,
spotkanie integracyjne oraz aktywny wypoczynek.

Gwarantuj´, ˝e sp´dzone w Spale cztery pi´kne,
ciep∏e paêdziernikowe dni pozwolà po∏àczyç przyjemne 
z po˝ytecznym i przyniosà Paƒstwu wiele niezapomnianych wra˝eƒ.

Danuta Burzyƒska
Redaktor Naczelna Kalejdoskopu Budowlanego



10:00 – 12:30 Rejestracja uczestników
13:00 – 14:00 Ceremonia wr´czenia wyró˝nieƒ „FIRMA NA MEDAL”

i statuetek BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
14:00 – 16:00 KKOONNFFEERREENNCCJJAA

referaty programowe
• Minister Edukacji Narodowej i Sportu
• Stanis∏aw Stefan Paszczyk, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
• Andrzej KraÊnicki, Prezes Polskiej Konfederacji Sportu
• Zbigniew Tomkowski, Dyrektor COS OPO Spa∏a

16:00 – 17:00 Prezentacja i zwiedzanie Centralnego OÊrodka Sportu OÊrodka
Przygotowaƒ Olimpijskich w Spale 

od 17:00 Czas wolny – rekreacja i wypoczynek

9:00 – 12:00 SSEEMMIINNAARRIIAA
Nowoczesne materia∏y i technolotgie budowy i modernizacji obiektów
sportowych i rekreacyjnych

12:00 – 13:00 WWAARRSSZZTTAATTYY
• Finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych
• Dofinansowanie z MENiS (Êrodek specjalny) – warunki i procedury
• Inne êród∏a finansowania – kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego

13:00 – 14:00 Przerwa
14:30 – 16:30 WWAARRSSZZTTAATTYY

• Finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych ze Êrodków Unii
Europejskiej (omówienie najwa˝niejszych programów, zasady
ubiegania si´ o Êrodki UE, wype∏nianie wniosków, itp.)

16:30 – 18:00 KKOONNSSUULLTTAACCJJEE
• Finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych

18:00 – 19:00 Czas wolny – rekreacja i wypoczynek
19:00 – 21:00 SSPPOOTTKKAANNIIEE  IINNTTEEGGRRAACCYYJJNNEE

10:00 – 13:00 SSEEMMIINNAARRIIAA
• Nowoczesne materia∏y i technolotgie budowy i modernizacji obiektów

sportowych i rekreacyjnych
13:00 – 14:00 Przerwa
14:30 – 16:30 WWAARRSSZZTTAATTYY

• Zamówienia publiczne – procedury organizacji i udzia∏u 
w zamówieniach publicznych w Êwietle nowych regulacji prawnych.

• Realizacja kontraktów FIDIC – rodzaje warunków umów, struktura
kontraktu, dokumenty kontraktowe, najcz´Êciej wyst´pujàce konflikty

16:30 – 18:00 KKOONNSSUULLTTAACCJJEE
• Zamówienia publiczne
• Kontrakty FIDIC

16:30 – 18:00 KKOONNSSUULLTTAACCJJEE

• Finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych
od 18:00 Czas wolny – rekreacja i wypoczynek

9:00 – 13:00 Czas wolny – rekreacja i wypoczynek
13:00 – 14.00 Obiad
14:00 Zakoƒczenie

• ÊÊnniiaaddaanniiee:: piàtek – niedziela godz. 7.00 – 8.45
oobbiiaadd:: czwartek godz. 12.00 – 13.00, piàtek – niedziela godz. 13.00 – 14.00
kkoollaaccjjaa:: czwartek – sobota godz. 18.00 – 19.00

•• do dyspozycji uczestników baza sportowo-rekreacyjna COS OPO Spa∏aP
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■ Cena uczestnictwa 1 osoby – 1150,00 z∏ + 22% VAT�

■ Cena obejmuje udzia∏ w ceremonii wr´czenia wyró˝nieƒ FIRMA NA MEDAL
i BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, konferencji, seminariach, warsztatach,
konsultacjach indywidualnych, materia∏y, nocleg, wy˝ywienie, mo˝liwoÊç bezp∏atnego
korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej COS OPO Spa∏a, udzia∏ w spotkaniu
integracyjnym oraz bezplatnà rocznà prenumerat´ Kalejdoskopu Budowlanego.

■ Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych o wysokim standardzie. 
UWAGA: o wyborze pokoju decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

■ Termin sk∏adania zamówieƒ do 5 wrzeÊnia 2004 roku.

■ Wp∏aty nale˝y dokonaç na konto 88 10501054 100000 2200469449
Polskie Wydawnictwa Bran˝owe ul. Rolna 155, 02-729 Warszawa

■ Wszelkich informacji udziela:
Wioletta Domeradzka, tel.: 022 8530687, 022 8530688, e-mail: redakcja@kalejbud.pl

Szanowni Paƒstwo,
bioràc udzia∏ w spotkaniu, uzyskacie odpowiedzi m.in. na nast´pujàce pytania:

1. Jakie sà priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskiej
Konfederacji Sportu w budownictwie sportowym i w jaki sposób b´dà wspieraç 
te inwestycje?

2. Gdzie szukaç pieni´dzy na finansowanie inwestycji sportowych i rekreacyjnych? 

3. Jak zaplanowaç inwestycj´, by przynosi∏a zyski?

4. Jak przygotowaç si´ do rozpocz´cia i realizacji inwestycji sportowych 
(przetargi, umowy, biznesplany)?

5. Jak znaleêç solidnych partnerów do realizacji inwestycji?

6. Jak uniknàç b∏´dów w projektowaniu i realizacji inwestycji sportowych?

7. Jakie stosowaç materia∏y i technologie?

8. Jak obni˝yç koszty eksploatacji obiektów sportowych?

oraz b´dzieci mieli okazj´ poznania najwi´kszego oÊrodka przygotowaƒ olimpijskich
w Polsce i skorzystania z doÊwiadczeƒ inwestora i u˝ytkownika tego oÊrodka,
a dodatkowo – po pracowitych seminariach, warsztatach i konsultacjach b´dziecie 
mogli bezp∏atnie korzystaç z kortu tenisowego, basenu, si∏owni, odnowy biologicznej, sauny, 
komory krioterapii i innych atrakcji OÊrodka Przygotowaƒ Olimpijskich w Spale.

■ Cena uczestnictwa 1 osoby (cz∏onek SARP) – 900,00 z∏ + 22% VAT



OÊrodek Przygotowaƒ Olimpijskich w Spale oferuje Êwiatowy standard sportowej bazy
wypoczynkowej i wymarzone warunki dla rekreacji.

Centrum Rehabilitacji Leczniczej zapewnia us∏ugi w zakresie odnowy biologicznej
i diagnostyki medycznej.

Hotele i audiowizualne sale konferencyjne to komfortowy wypoczynek oraz zach´ta do
spokojnej i twórczej pracy umys∏owej.

Znakomita kuchnia, kameralna atmosfera kawiarenek, dyskretny i profesjonalny personel
sprzyjajà pe∏nemu relaksowi po çwiczeniach i zabiegach w szczególnym, niemal
rodzinnym klimacie towarzyskim.

Spa∏a to kraina zdrowia i sportu, zatopiona w leÊnej przyrodzie.

Zapraszamy do Spa∏y.

www.cosspala.com.pl

Spa∏a – sport i zdrowie
Centralny OÊrodek Sportu

OÊrodek Przygotowaƒ Olimpijskich

Kalejdoskop Budowlany jest niezale˝nym, specjalistycznym miesi´cznikiem bran˝owym, 
od kilku lat niekwestionowanym liderem na rynku prasy o tematyce budowlanej. 

Tematyk´ dotyczàcà rozwoju budownictwia sportowego i rekreacyjnego a w szczególnoÊci
nowoczesnych materia∏ów, rozwiàzaƒ systemowych, konstrukcyjnych i technologicznych
systematycznie poruszamy na ∏amach „Kalejdoskopu Budowlanego” i „Maxymalnie
Budowlanego Przewodnika dla Inwestora”, który bezp∏atnie otrzymuje 6 tys. inwestorów
instytucjonalnych, w tym jednostki samorzàdu terytorialnego (gminy, powiaty, urz´dy
marsza∏kowskie).

„Kalejdoskop Budowlany” jest organizatorem konkursu FIRMA NA MEDAL, w ramach
którego przyznawane sà wyró˝nienia i statuetki BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
inwestorom, projektantom, wykonawcom i u˝ytkownikom obiektów sportowych.

„Kalejdoskop Budowlany” jest tak˝e inicjatorem PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU 
BUDOWNICTWA SPORTOWEGO W POLSCE realizowanego we wspó∏pracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej i Sportu, Polskà Konfederacjà Sportu, Polskim Komitetem Olim-
pijskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W ramach Programu organizowane sà seminaria dla inwestorów, w tym gmin, projektantów
i wykonawców. Niektóre z nich majà miejsce podczas wa˝niejszych targów budowlanych
i sportowych. Seminaria uzupe∏niajà punkty konsultacyjne, w których eksperci doradzajà we
wszystkich sprawach zwiàzanych z realizacjà inwestycji sportowych.



POLSKIE WYDAWNICTWA BRAN˚OWE Spó∏ka Cywilna: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 155, 

tel.: 022 853 06 87, 853 06 88, fax: 022 853 06 86, NIP 951-17-22-650; Bank: ING Bank Âlàski SA, 88 10501054 100000 2200469449

piecz´ç firmy piecz´ç imienna i podpis                                                          data

ZAMÓWIENIE NR

iloÊç osób razem netto

do zap∏aty

+ 22% VAT

X =

Zamówienie prosimy przesy∏aç faksem na numer 885533  0066  8866 lub pocztà na adres wydawnictwa

ZAMAWIAJÑCY (pe∏na nazwa firmy)

kod pocztowy, miejscowoÊç, ulica, nr NIP

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAMÓWIENIE (imi´ i nazwisko, telefon, fax. e-mail)

Niniejszym zamawiamy udzia∏ naszego przedstawiciela w imprezie

Budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce
planowanie ● finansowanie ● projektowanie ● realizacja ● eksploatacja

INWESTYCJE SPORTOWE 
I REKREACYJNE W GMINACH

Spa∏a, 7–10 paêdziernika 2004
Cena uczestnictwa 1 osoby – 900,00 z∏ + 22% VAT

Cena obejmuje udzia∏ w ceremonii wr´czenia wyró˝nieƒ FIRMA NA MEDAL i BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU,
konferencji, seminariach, warsztatach, konsultacjach indywidualnych, materia∏y, nocleg, wy˝ywienie, 

mo˝liwoÊç bezp∏atnego korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej COS OPO Spa∏a, 
udzia∏ w spotkaniu integracyjnym oraz bezplatnà rocznà prenumerat´ Kalejdoskopu Budowlanego.

900,00 z∏

Upowa˝niam Polskie Wydawnictwa Bran˝owe SC do wystawienia faktury bez mojego, odbiorcy podpisu.

P∏atnoÊç do 20 wrzeÊnia 2004 r.


