Invitation of December 16, 2021

Запрошення від 16 грудня, 2021

INVITATION
ЗАПРОШЕННЯ
DIPLOMATIC CUP OF NORDIC SKIING
КУБОК ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ З БІГОВИХ ЛИЖ
FEBRUARY 06, 2022 – KYIV
06 ЛЮТОГО, 2022 – КИЇВ
The Diplomatic Cup was founded in 2013 by Ukrainian Ski
Кубок дипломатичних місій заснований у 2013 р. Українським
Club with Embassies of Austrian, Norwegian, Swiss and
гірськолижним клубом разом з посольствами Австрії, Норвегії,
Swedish. This year we have a pleasure to invite your
Швеції та Швейцарії. Зараз з приємністю запрошуємо Вашу
organization to take part in the DIPLOMATIC CUP OF
організацію взяти участь у десятому? КУБКУ ДИПЛОМАТИЧНИХ
NORDIC SKIING in Kyiv!
МІСІЙ З БІГОВИХ ЛИЖ в Києві!
The Diplomatic Cup is a fun and family event to promote
Наша весела дружня родинна подія покликана сприяти
Nordic Skiing in Kyiv as well as to develop friendly
бігових лиж в Києві, а також розвитку дружніх
nordicskiing.org.ua популяризації
relations between diplomatic missions and various
відносин між дипломатичними місіями та різноманітними
organizations in Ukraine.
організаціями в Україні.
Diplomatic missions and international organizations, State, Oblast and City Ласкаво просимо взяти участь у події дипломатичні місії та міжнародні
administrations, international businesses and media companies are welcome to організації, державні, обласні та міські установи, міжнародні бізнес та медіа
participate!
організації!
Please register by January 31, 2022 and find out more about the venue, ski Будь ласка, зареєструйтеся до 31 січня 2022 та дізнайтеся більше про місце
rental etc at www.nordicskiing.org.ua
проведення, прокат лиж тощо, на www.nordicskiing.org.ua
Participating organizations are expected to set up a relay team of four, Компанія-учасник має бути представлена естафетною командою з чотирьох осіб:
consisting of:
1) Керівник компанії - капітан команди (заступник, керівник підрозділу тощо);
1)Head of company - team captain (Deputy, Head of a Department); 2) 2) Учасник-жінка (якщо учасник-жінка не є керівником компанії);3) УчасникFemale participant (in case it is not a Head of Company); 3) Male / Female чоловік / жінка; 4) принаймні, одна дитина до 15 років. Команди, які не
participant;4) at least one child up to 15 years of age. Teams who do not fulfill відповідають цим критеріям, матимуть змогу взяти участь в іншій частині
these criteria will be ranged in a different segment of the event and start later.
змагань і стартуватимуть пізніше.
The start will be at 11 a.m., FEBRUARY 06, 2022 at the Yahidna St., Старт відбудеться об 11:00 ранку, 06 лютого 2022 на території ДЮСШ №15,
Holosiivskyi District (Youth Sports School No15).
вул. Ягідна 2, Голосіївського р-ну.
The fun and family team event will be followed by other team and individual Після веселих сімейних стартів відбудуться інші командні та індивідуальні
competitions in Nordic Skiing.
змагання з бігових лиж.
Hot drinks will be provided by sponsors throughout the event as well as special Гарячими напоями пригощають спонсори події, також відбудуться спеціальні
Nordic Skiing master classes for children and adults from the organizers.
майстер-класи з бігових лиж для дітей і дорослих від організаторів події.
The participation fee is 3000 UAH per team for diplomatic missions and Реєстраційний внесок становить 3000 грн. від команди для дипломатичних
foreign missions of international organizations; and 3500 UAH per team for місій і представництв міжнародних структур і організацій; та 3500 грн. для
corporate teams representing other companies.
корпоративних команд, які представляють інші компанії.
Diplomatic missions and international organizations are welcome to invite Дипломатичні місії та міжнародні організації мають змогу запросити до трьох
up to three partners among any international and national companies.
партнерів серед будь-яких міжнародних та вітчизняних компаній.
The participation fee for all comers taking part in the Individual Реєстраційний внесок для учасників індивідуальних змагань для всіх
Competition from 350 UAH per person (free of charge for children). бажаючих від 350 грн. за особу (безкоштовно для дітей). Київська міська
Kyiv City Administration and other organizations free of charge.
адміністрація та інші організації – безкоштовно.
Your participation fee will help to organize amateur skiing and cycling Ваш реєстраційний внесок сприятиме організації аматорських лижних та
competitions as well as different charity events to support ill children and велосипедних подій, а також різноманітних благодійних заходів на підтримку хворих
athletes by the public organization Ukrainian Ski Club.
дітей та спортсменів від громадської організації Український гірськолижний клуб.
And the main thing you will find there the brightest ski event, interesting На Вас чекає незабутня лижна подія, цікаві зустрічі і фантастичні
meetings and fantastic impressions!
враження!
Welcome to Nordic Skiing in Kyiv!
Ласкаво просимо на бігові лижі в Києві!
ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ ТА ЗАСНОВНИКІВ / ON BEHALF OF THE ORGANIZERS AND FOUNDERS:
Сергій Харчук –
віце-президент УГК
Sergii Kharchuk –
USС Vice-President
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Embassy of Austria

Embassy of Norway

Official Organizer of the Diplomatic Cup of Nordic Skiing /
Офіційний організатор «Кубку дипломатичних місій»
Ukrainian Ski Club / Український гірськолижний клуб
Tel.: +38 044 332 69 80 www.skiclub.org.ua

Embassy of Switzerland

Embassy of Sweden

SPONSORS:

PARTNERS:

ОРГАНІЗАЦІЇ-УЧАСНИКИ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ / PARTICIPATING ORGANIZATIONS OF PREVIOUS YEARS:
AGS Ukraine
ARGUS
Bank of European Reconstruction
and Development
Council of Europe
Directorate “Dypservis”
Embassy of Austria
Embassy of Canada
Embassy of Czech Republic

Embassy of Estonia
Embassy of Finland
Embassy of Germany
Embassy of Latvia
Embassy of Netherlands
Embassy of Sweden
Embassy of Switzerland
Embassy of UK
Embassy of USA

EU Delegation
European Business Association
Extreme Style
GIZ
KfW
Int. Committee of the Red Cross
Kyiv City State Administration
Ministry of Sports of Ukraine
Mirelle Company

Peace Corps of the USA
Raiffeizen Bank Aval
Royal Norwegian Embassy
State Administration.of Holosiivskyi District
State Tax Authority of Ukraine
Ukrainian Week Newspaper
Ukrsotsbank
UnicreditBank
USAID STbCU Project

