
REGULAMIN ZAPISÓW PRZEZ INTERNET

43 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy w dniu 24.09.2017

1. Każdy uczestnik chcący wziąć udział w 43 Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, może zapisać 
się przez Internet.

2. Aby zapisać się na rajd korzystając z Internetu należy:

- dokonać wpłaty na konto : ING Bank Śląski 07 1050 1070 1000 0022 9058 7183, Beskidzkie         
Towarzystwo Cyklistów, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5a, 

- w temacie przelewu należy wpisać: 43 BRRR

- wpłaty należy dokonać najpóźniej do 21.09.2017 ( czwartek ) – opłata startowa to 15zł od osoby       
lub oplata startowa  to 17zł od osoby .

W skład pakietu startowego za 15 zł wchodzi: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły 
posiłek .

W skład pakietu startowego za 17 zł wchodzi: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły 
posiłek i los Loterii Fantowej 43 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego ( regulamin loterii 
dostępny jest na stronie www.btcbb.pl oraz w biurze organizatora )

Każdy uczestnik w ramach jednego pakietu startowego może kupić tylko jeden los loterii fantowej.

3. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać na adres: zapisy@btcbb.pl . 

W treści maila należy podać dane wszystkich osób, za który dokonany jest przelew: 

 imiona i nazwiska uczestników, daty urodzenia, adresy zamieszkania oraz rozmiar koszulki.  

4. Rozmiar koszulki: organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania dla uczestnika koszulki         
o rozmiar większy w  przypadku braku rozmiaru podanego w mailu.

5. Po przyjęciu zgłoszenia na rajd, organizator prześle uczestnikowi mail z numerem zgłoszenia.

6. Odbiór pakietu startowego należy dokonać z numerem zgłoszenia otrzymanym od organizatora.  
Odbiór w dniach: od 18.09 do  23.09.2017 ( sobota ) od 9:00 do 16:00 w biurze rajdu:                             
Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5a                                                                                                                            
oraz 24.09.2017 ( niedziela ) na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej od 8:00 do 9:30.  

7. Pakiety rajdowe nieodebrane w podanych wyżej terminach będą do odebrania w biurze 
organizatora rajdu  Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej przez 
trzy miesiące od daty rajdu. Po tym terminie pakiety zostaną przekazane na cele charytatywne.            
Datę odbioru  pakietu należy wcześniej ustalić z organizatorem telefonicznie:  33 822 05 29, 793 721 
920  lub mailowo: zapisy@btcbb.pl.

http://www.btcbb.pl/
mailto:zapisy@btcbb.pl

