
Zawody rolkarskie 
w ROZŁAZINIE 

28 maja 2016 roku 
 
 

Poniżej podajemy informacje, co należy zrobić, aby móc wziąć udział w zawodach. 

1. Wejść na stronę http://elektronicznezapisy.pl/events/318.html  
2. Zarejestrować się w serwisie i następnie uzupełnić wymagane pola wpisowe: 

   
3. Po zarejestrowaniu się i odebraniu emaila potwierdzającego na swoją skrzynkę pocztową, 
aktywować konto na stronie Elektroniczne Zapisy: 

 
4. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie, wybrać z listy startów „Rozłazino, "III 
Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Łęczyce” i wcisnąć klawisz „Zapisz się”. 

 
5. Dokonać zapisu na wybrany start, poprzez uzupełnienie formularza i wcisnąć klawisz 
„Zapisz się” 

 
Dzieci i młodzież do lat 16 w zawodach biorą udział bezpłatnie, natomiast osoby dorosłe 
muszą zapłacić kwotę wpisowego w wysokości 50 zł na nr konta podany poniżej: 
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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