
 
Drodzy Skarbowcy! 

 

W imieniu Zarządu Fundacji Skarbowości oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 
zapraszamy Pracowników KAS wraz z rodzinami na  

XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów, 
które odbędą się w dniach 25 - 26 maja 2018 r. w Wiśle 

 

Podczas Mistrzostw rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe: 
bieg na dystansie 5 km, nordic walking 5 km, strzelanie, skok w dal, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, 
pływanie stylem dowolnym 50 m, turniej piłki nożnej „piątek” (mężczyźni), piłka siatkowa (drużyny mieszane), 
przeciąganie liny (kobiety). 

Prosimy o przygotowanie znaków identyfikacyjnych organów skarbowych: 
tablic z nazwą jednostki skarbowej i miejscowości, chust, transparentów, koszulek znadrukami, strojów 
identyfikujących daną jednostkę skarbową. 
Najlepiej prezentujące się jednostki skarbowe otrzymają nagrodę specjalną Prezesa 
Fundacji Skarbowości – FISKUSIA 2018! 
Wyróżnione też zostaną jednostki skarbowe, które uzyskają najwyższy wskaźnik „skarbokilometra”* 

*„skarbokilometr” = iloczyn ilości osób uczestniczących w Mistrzostwach z jednej jednostki skarbowej 
i ilości przejechanych kilometrów z siedziby jednostki skarbowej do Wisły. 

Przewidujemy też wiele atrakcji m.in.: 
koncerty, konkursy i wspólną zabawę integracyjną w mieście Adama Małysza – Wiśle 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

1. Rejestracja uczestników Mistrzostw/zawodnicy, kibice/ oraz darowizny wyłącznie online: 
https://b4sportonline.pl/Mistrzostwa_Polski_Skarbowcow   

w nieprzekraczalnym  terminie do 31 stycznia 2018r. 
2. Ze względów organizacyjnych prosimy o wyznaczenie opiekuna grupy z danej jednostki skarbowej. 
3. Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i pokrywają koszty we własnym zakresie. 
4. Uczestnicy Mistrzostw ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy. 

Uwaga: 
Prosimy o przemyślenie swojego udziału w Mistrzostwach oraz poszczególnych konkurencjach i rejestrację w 
nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018r.  
Po 31 stycznia baza uczestników Mistrzostw zostanie zamknięta i przekazana do opracowania sędziemu głównemu 
oraz organizatorowi w miejscu imprezy. 
 

RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW 

25.05. – I Dzień – Uroczyste otwarcie XVI Mistrzostw, zawody, spotkanie integracyjne, wspólna zabawa. 
26.05. – II Dzień – Zawody, uroczyste podsumowanie Mistrzostw, biesiada połączona z koncertem. 

 

Drodzy Skarbowcy! 
 

Od 17 lat organizujemy Mistrzostwa Polski Skarbowców dzięki zaangażowaniu wielu 
SkarboWolontariuszy. Podczas organizacji tak wielkiej imprezy są jednak koszty, których nie da się uniknąć. Policzyliśmy, 
że gdyby każdy z uczestników naszej imprezy przekazał DAROWIZNĘ w wysokości nie mniejszej niż 100 zł na cele 
statutowe Fundacji, to zamkniemy budżet i opłacimy wszystko, co jest niezbędne, aby impreza przebiegała bezpiecznie i 
atrakcyjnie, jako WIELKIE ŚWIĘTO RODZINY SKARBOWEJ. 
Fundacja działa dzięki Darczyńcom i ludziom dobrej woli.  Prosimy więc o pomoc i przekazanie darowizny poprzez portal: 

https://b4sportonline.pl/Mistrzostwa_Polski_Skarbowcow 
DZIĘKUJEMY!  

Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                                           Organizator 
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