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Drodzy  Członkowie PIPT! Koleżanki i Koledzy!   
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11. Zimowym Zjeździe Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2019 r. w Hotelu Mercure Karpacz Skalny w Karpaczu.  
 

      
 
W załączeniu znajdą Państwo formularz zgłoszenia udziału w Zjeździe. 
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Naszą Konferencję rozpoczynamy tradycyjnie w środę tj. 4 grudnia br. Hotel zaprasza Państwa od godziny 14:00.  
W godzinach popołudniowych, od 16:30 do 19:00, obradować będą Rada i Komisja Rewizyjna PIPT,  
a następnie, od 19:00 do 20:00 planujemy wspólne spotkanie sekcji branżowych PIPT.  
 

    
 
Wieczorem serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjne pt. „Kasyno – Wieczór z Agentem”, podczas 
którego pod kierunkiem profesjonalnych krupierów przeniosą się Państwo do świata kasyna w klimacie Jamesa 
Bonda i Casino Royal. Mamy nadzieję, że udział w zabawie będzie stanowił świetną rozgrzewkę i wstęp do 
udanego networkingu i rozmów - mniej lub bardziej biznesowych ....  
 

     
 
Czwartek 5 grudnia br. będzie Dniem Otwartym 11. Zimowego Zjazdu PIPT, z udziałem Gości. Program dnia 
ma charakter merytoryczny oraz integracyjny. Wiernych codziennej porannej rozgrzewce biegaczy zapraszamy  
od 07:50 do 08:20, na 5. Zimowy Bieg PIPT na 3-kilometrowej trasie Hotel Skalny – Wilczy Wodospad – Hotel 
Skalny  (prosimy o deklarację udziału w biegu na formularzu zgłoszenia).  
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Oficjalne rozpoczęcie 11. Zimowego Zjazdu PIPT nastąpi o godz. 10:00., po czym wystartuje Konferencja 
Branżowa, podzielona na dwie części. Szczegóły dotyczące Konferencji znajdą Państwo w załączonym 
programie Zjazdu.   
 
W przerwie Konferencji, w godzinach od 12:15 do 16.30., Goście Zjazdu  zjedzą lunch i wezmą udział  
w wycieczce „Zimowy Karpacz”. Ze względu na konieczność rezerwacji przewodników i transportu prosimy  
o deklarację udziału w wycieczce na formularzu zgłoszenia. 
 

    
 
Dzień zakończmy Uroczystą Kolacją i Wieczorem przy Muzyce z DJ-em, w godz. od 20:00 do 24:00.  
 

    
 
Trzeciego, a zarazem ostatniego dnia Zjazdu, w piątek 6 grudnia br., odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie PIPT (formalne zwołanie NWZ nastąpi w drugiej połowie listopada br.). 
Po obradach NWZ zapraszamy na lunch, który będzie ostatnią pozycją w programie Konferencji.  
 
W załączeniu przesyłamy: Program 11. Zimowego Zjazdu PIPT oraz Formularz Zgłoszenia udziału w Zjeździe, 
który należy odpowiednio wypełnić oraz przesłać do Biura Izby na adres: j.studencki@polfair.com.pl do dnia 
05 października br.  
 
Wybór opcji pobytu (długość pobytu, nocleg / noclegi w pokojach 2-osobowych do pojedynczego lub 
dwuosobowego wykorzystania) zależy tylko od Państwa.  
 
Wskazany wyżej termin zgłoszenia wynika z  konieczności podpisania umowy z Hotelem na organizację Zjazdu  
i wpłaty zaliczki. Bezpłatną rezygnację gwarantujemy do dnia 10 listopada br.  
 
 

mailto:j.studencki@polfair.com.pl
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KARPACZ 
Karpacz to urokliwa miejscowość leżąca u stóp Karkonoszy i ich najwyższego szczytu – Śnieżki.  Może pochwalić się 
bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową, wyjątkowymi walorami krajobrazowymi oraz niepowtarzalną atmosferą 
miejsca, którą tworzą gościnni, pełni pasji mieszkańcy i turyści.  

 
Karpacz to jeden z najliczniej odwiedzanych ośrodków turystycznych południowo-zachodniej Polski, który, mimo 
powstania tu w ostatnich latach znacznych rozmiarów obiektów, nadal zachował kameralną atmosferę górskiego 
kurortu. Sprzyja temu plątanina uliczek schodzących ku szumiącej po głazach Łomnicy i pamiętające XIX-stulecie 
pensjonaty tonące wśród kwitnących w maju rododendronów. Liczące blisko 5 tysięcy stałych mieszkańców miasto 
dysponuje 13 tysiącami miejsc noclegowych zarówno dla osób preferujących zasadę „wszystko pod jednym dachem” 
i kilkusetosobowe hotele, jak i dla zwolenników nostalgicznych willi oraz amatorów prostych warunków dostępnych 
za niewielką cenę. 
 

 
 
Dzisiejszy Karpacz, który prawami miejskimi cieszy się od roku 1960, powstał z czterech miejscowości tworzonych  
w ciągu wieków przez karkonoskich pasterzy i zielarzy, walońskich górników i protestanckich egzulantów. Centrum 
miasta stanowi dziś oś ulicy Konstytucji 3 Maja, która, po zakończeniu budowy małej obwodnicy pod stokiem 
Kolorowa, stała się kilometrowej długości deptakiem. 
 
Najbardziej znanym obiektem Karpacza Górnego jest drewniany kościół Wang. Niezwykła historia wybudowanej 
przez Normanów świątyni zaczyna się w norweskim Wang pod koniec XII wieku. Dlatego tyle w niej ornamentów  
i elementów kojarzących się słusznie z łodziami Wikingów, a nawet zachowane fragmenty pisma runicznego. W roku 
1842 kościół został niczym domek z klocków rozebrany (co było o tyle łatwe, że do jego budowy nie został użyty ani 
jeden gwóźdź) i przez Szczecin oraz Berlin (pierwotnie miał stanąć na tamtejszej Pawiej Wyspie) przewieziony  
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w Karkonosze, gdzie od roku 1844 służy tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej oraz nosi dumne miano 
najstarszego drewnianego obiektu sakralnego w Polsce. 

HOTEL 
 
Hotel Mercure Karpacz Skalny położony jest w górskim kurorcie – malowniczym miejscu u stóp Karkonoszy,  
w otoczeniu świerkowego lasu, zaledwie 300m od centrum Karpacza. Spacerowe tereny zielone przy hotelu, plac 
zabaw oraz kącik dla dzieci zapewniają doskonałe warunki do wypoczynku dla rodzin z dziećmi.   
 

  

Hotel Mercure Skalny Karpacz to miejsce stworzone dla wyjątkowych i niezapomnianych konferencji oraz innego 
rodzaju wydarzeń biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sal konferencyjnych oraz wszelkiego 
rodzaju udogodnień dla Gości hotelowych. 

Hotel oferuje 4 sale konferencyjne z dostępem do bezprzewodowego internetu, naturalnym oświetleniem  
z możliwością zaciemnienia, oraz nowoczesnym wyposażeniem. Obiekt posiada również bogate zaplecze 
bankietowe: restaurację, klub hotelowy oraz chatę grillową na zielonych terenach rekreacyjnych. 

Bogatą ofertę biznesową uzupełnia szeroki wachlarz propozycji aktywnego wypoczynku, dzięki czemu łatwo jest 
połączyć w Hotelu Mercure Skalny Karpacz biznesowy charakter wydarzenia z relaksem w czasie wolnym. Ponadto 
lokalizacja obiektu w Karpaczu sprawia, że uczestnicy konferencji będą mieli możliwość skorzystania z lokalnych 
atrakcji. 

Jasna i przestronna restauracja hotelu Mercure Karpacz Skalny oferuje szeroki wybór regionalnych polskich oraz 
międzynarodowych potraw. W letnie dni goście mogą delektować się daniami na słonecznym tarasie z widokiem na 
Śnieżkę. 
 

   
 
Hotel zaprasza także do Centrum Spa, które oferuje najwyższej jakości profesjonalne zabiegi Spa oraz strefę Wellness, 
dla osób szukających wypoczynku od codzienności. Warto skorzystać z zabiegów, saun, czy też masaży, które 
pozytywnie wpłyną na ciało i samopoczucie. To doskonały pomysł zarówno dla osób, które spędzają czas aktywnie  
i chcą się zregenerować po długim dniu, jak i dla wielbicieli spokojnego wypoczynku. 
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----------------------------- 

 

Szanowni Państwo, jak co roku, mam nadzieję na liczny Państwa udział w 11. Zimowym Zjeździe PIPT.  
Jesteśmy przekonani, że atmosfera miejsca będzie sprzyjać efektywnym decyzjom biznesowym i świetnej 
zabawie. Wierzymy, iż ponownie spotkamy się w licznym gronie.  

Już teraz życzymy satysfakcji z udziału w części konferencyjno-szkoleniowej naszej Zjazdu  i dobrej zabawy!  

 
Rada oraz Biuro 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
 

 


