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PoniŜej podajemy informacje, co naleŜy zrobić, aby móc wziąć udział w zawodach.
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1. Wejść na stronę www.sts-timing.pl
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2. Otworzyć zakładkę
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3. Wyszukać „I PÓŁMARATON ROLARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY
ŁĘCZYCE”
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4. Kliknąć hasło „ZAPISZ”
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5. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaznaczyć w rubryce „Typ zawodów”, bieg
przeznaczony dla dzieci w danych przedziałach wiekowych lub dorosłych, wybrać
rozmiar koszulki i nacisnąć „WYŚLIJ”
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Dzieci i młodzieŜ do lat 16 w zawodach biorą udział bezpłatnie, natomiast osoby
dorosłe muszą zapłacić kwotę wpisowego w wysokości 30 zł na nr konta podany
poniŜej:
SGB KBS 06 8350 0004 390 11585 2000 0010
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
ul. Tuwima 4
84-220 Strzebielino
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata startowa, zawody rolkarskie”.
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Dla dzieci i młodzieŜy będzie zapewniony dowóz na miejsce zawodów oraz
powrót (zgłoszenia potrzeby transportu przyjmujemy w GIKiB do 19 maja
2014r.)
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