Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na

X Jubileuszowy
Małopolski
Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej
„O Róg Zbramira”
oraz
IV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek Myśliwskich

które odbędą się

21 kwietnia 2018 r.
na Zamku Królewskim
w Niepołomicach

Jubileuszowy konkurs „O Róg Zbramira” oraz Ogólnopolski Konkurs Sygnalistek oczywiście
odbędą się w murach Zamku Niepołomickiego.
Będziemy zaszczyceni, jeśli wezmą Państwo udział w konkursach i przyczynią się do ich
kontynuacji oraz stworzenia wyjątkowej atmosfery podczas zmagań zarówno konkursowych jak
i koleżeńskiego spotkania w Puszczy Niepołomickiej.
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2018 r.

Uwagi:
1. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem wypełnionych formularzy
online
2. Dla pierwszej osoby, która wypełni formularz zgłoszeniowy – przewidziana jest nagroda od
organizatorów konkursu!
3. W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu
zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika.
Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
4. Nie ma możliwości zgłaszania uczestnictwa w dniu Konkursu, tuż przed jego rozpoczęciem.
5. Dla najlepszego solisty w klasie A czeka Nagroda Specjalna, ufundowana przez
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego,

6. Przewidziana jest dodatkowa Klasyfikacja Leśników w kategorii solistów (kl. A), dlatego
spełniających kryterium prosimy o wypełnienie rubryki „Pracownik LP”.
7. W ramach Konkursu odbędzie się również Konkurs Muzyki Myśliwskiej, wobec tego prosimy
wszystkich o przygotowanie partytur utworów w 5 kopiach.
8. Tradycyjnie już, TVP Kraków wybierze uczestnika/uczestniczkę, której nada
tytuł „Najbardziej medialnej postaci”.
9. Ponownie!!! – spośród uczestników konkursu zostanie wylosowana atrakcyjna nagroda
w postaci małego rogu myśliwskiego!
10. Podczas koncertu galowego nastąpi rozstrzygnięcie IV edycji konkursu fotograficznego „Róg
Zbramira w obiektywie”. Regulamin konkursu i informacje są dostępne na stronie
internetowej RDLP w Krakowie.
11. Organizatorzy zapewniają obiad dla wszystkich uczestników X Jubileuszowego
Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej „O RÓG ZBRAMIRA”
12. NOCLEGI: Dla osób zainteresowanych dłuższym pobytem lub noclegiem po biesiadzie,
zamieszczamy bazę noclegową w Niepołomicach. Informujemy również, że w tym roku
dostępnych jest pięć 8-osobowych domków kempingowych przy Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach z atrakcyjnymi cenami noclegów.
W sprawie noclegów - kontakt z organizatorami (hanna.karczmarska@krakow.lasy.gov.pl)
I oczywiście zapraszamy na biesiadę na skraju Puszczy Niepołomickiej!
Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ informuje, że IV Ogólnopolski Konkurs
Sygnalistek Myśliwskich odbędzie się przy okazji X Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki
Myśliwskiej „O Róg Zbramira”, 21 kwietnia 2018 roku w Niepołomicach. Konkurs zostanie
rozegrany tylko w kategorii indywidualnej w sygnałach myśliwskich z klasy B.

Kontakt do organizatorów:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
tel.: 12 630 52 26
e-mail: zbramir.krakow@gmail.com

Komitet Organizacyjny
X Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej
"O Róg Zbramira"
Kraków-Niepołomice 2018

