
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu postanowiło  zainaugurować nową 
cykliczną imprezę dla naszego środowiska pod nazwą  Rowerowe Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców 
Majątkowych. Impreza w zamyśle ma być podobna do Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych 
w tenisie lub narciarstwie. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich wziąć udział oprócz 
rzeczoznawców majątkowych również inni specjaliści rynku nieruchomości: 

 Pośrednicy, 

 Zarządcy, 

 Pracownicy wydziałów nieruchomości urzędów państwowych i komunalnych, 

 Pracownicy KOWR, AMW itp. 

W tym roku chcieliśmy zaproponować ściganie się po płaskim terenie (asfalt). Zawody zostaną rozegrane 
w ramach wyścigu Grand Prix Doliny Baryczy  w Żmigrodzie w dniu 16 czerwca 2018 r.: 
http://viadolnyslask.pl/wyscigi/4-grand-prix-doliny-baryczy-zmigrod16-czerwca-ks-sleza-sobotka/. Trasa 
jest bardzo łatwa, długości ok. 36 km. Wystartować może każdy i praktycznie na każdym rowerze: 
szosa, MTB, cross itp. Wyścig ten organizowany jest w ramach cyklu zawodów kolarskich „Via Dolny 
Śląsk”:  http://viadolnyslask.pl/. Organizator zapewni nam start ze wspólnego sektora, numery, czipy,  
odrębną klasyfikację i dekorację. Przeprowadzimy klasyfikację w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni, 
bez względu na wiek.  

Wszystkim uczestnikom zawodów proponujemy udział w zawodach w cenie 280,00 zł brutto (osoby nie 
korzystające z noclegu płacą 160 zł). Cena ta obejmuje: 

 kolację w dniu 15 czerwca 2018 r. (Hotel Vega), 

 nocleg ze śniadaniem w Hotelu Vega we Wrocławiu w pokoju 2-osobowym (dopłata do jedynki 
100 zł), 

 uczestnictwo w zawodach, 

 okolicznościowy upominek, 

 być może wspólny obiad po zawodach. 

Dodatkowo Uczestnicy zawodów mogą wziąć udział w ciekawym 8-godzinnym szkoleniu pt. „Opłaty i 
podatki w obrocie nieruchomościami i działalności gospodarczej rzeczoznawcy majątkowego” za 
preferencyjną opłatą 70,00 zł brutto (4 punkty szkoleniowe). Szkolenie to odbędzie się 15 czerwca 
2018 r. w Hotelu Vega we Wrocławiu w godzinach 10 - 1730. 

Dojazd z hotelu do Żmigrodu zajmuje w sobotę ok. 30 minut – droga S8. 

Scenariusz byłby więc następujący: 
15 czerwca 2018 r.: 

 przyjazd do Wrocławia i uczestnictwo w szkoleniu w godz. 10-1730 (dla chętnych ale myślę, że 
warto), 

 kolacja dla wszystkich uczestników zawodów ok. godz. 1800, 

 nocleg ze śniadaniem, 
16 czerwca 2018 r.: 

 przejazd do Żmigrodu i uczestnictwo w zawodach, 

 dekoracja zwycięzców, 

 wspólny obiad w Żmigrodzie. 
Dla osób, które mają ochotę istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji o jeden dzień (koszt 240 zł za 
pokój dwuosobowy). Nie wiemy do kiedy pokoje będą dostępne więc czym wcześniejsza rezerwacja, tym 
lepiej. W niedzielę można wziąć udział w bardzo ciekawych zawodach  w Trzebnicy Korona Gór Kocich 
lub wykorzystać czas na zwiedzanie Wrocławia. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie – bez względu na to na jakim poziomie jeździcie rowerem. Będzie 
możliwość aktywnego spędzenia czasu z możliwością poznania się i lekkiego zaczerpnięcia wiedzy.  
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: srm@srm.wroclaw.pl do dnia 20 maja 2018 r. 

Wpłaty na rachunek: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900 SRM we Wrocławiu ul. J. Piłsudskiego 74, 
                                       50-020 Wrocław 
 
W imieniu Zarządu SRM we Wrocławiu: 
Koordynator imprezy 
Leszek Saleta 
saleta@bsn-wycena.pl 
601 788 766 
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