
Mistrzostwa Twojej Firmy
Na Cyklo Gdynia 2017

Pakiety biznesowe





Wyjątkowa oferta dla Twojej firmy i jej pracowników.

Zorganizuj z nami kolarskie Mistrzostwa Twojej Firmy w ramach Cyklo Gdynia 2017!

Chcesz zintegrować swoich pracowników? Zadbać o promocję zdrowego trybu życia? 
Przedstawiamy Ci wyjątkową ofertę łączącą te elementy w sposób doskonały!
Do Twojej dyspozycji oddajemy największą i najbardziej prestiżową imprezę rowerową 
w północnej Polsce - Cyklo Gdynia. W jej ramach zorganizujemy imprezę, która nie 
będzie zwykłą integracją, a przygodą, która na długo stanie się tematem rozmów 
pracowników twojej firmy.

Przedstawiamy dwa pakiety usług, do wyboru wg Państwa uznania.

pakiet startowy dla każdego ze zgłoszonych zawodników

start z dedykowanego sektora biznesowego

dostarczanie pakietów startowych do siedziby firmy

numer zawodnika z nazwą firmy i imieniem

osobna klasyfikacja firmowa wraz z dekoracją na podium 
wyścigu z podziałem na płeć (3 pierwsze osoby wśród 
mężczyzn i kobiet)

medal ukończenia wyścigu

posiłek regeneracyjny

profesjonalna koszulka kolarska dla każdego  
ze zgłoszonych zawodników

koszulka w standardzie Cyklo (na dany rok)  
z dominującym logotypem Twojej firmy

objazd trasy Cyklo Gdynia – kluczowego / wybranego 
odcinka dla wybranego dystansu, pełna asysta 
instruktorska i techniczna (auto serwisowe)

dodatkowy pakiet startowy zawierający bidon  
i pełną suplementację odżywki na czas imprezy  
(przed / w trakcie / po)

doradztwo w sprawie doboru sprzętu i wyposażenia 
(rower + ubiór)

dedykowany namiot cateringowy (przekąski, sok,  
owoce, woda)

STANDARD

5 000 zł*

ŚWIADCZENIA

CENA PAKIETU NETTO

VIP

15 000 zł**

* cena dla grupy liczącej max. 5 zawodników; każdy kolejny zawodnik to koszt 80 zł netto
** cena dla grupy liczącej max. 5 zawodników; każdy kolejny zawodnik to koszt 450 zł netto

Dla bardzo dużych grup możliwe rabaty.





Najczęstsze pytania

Jaki jest dystans wyścigu?

Wybierzesz najbardziej optymalny dla Twoich pracowników dystans w ramach Cyklo 
Gdynia. W 2016 roku zawodnicy startowali na 40 km oraz na 125 km. Niewykluczone, 
że w 2017 roku pojawi się dystans pośredni, około 70-80 km.

Na jakiej trasie rozgrywany jest wyścig?

Tradycyjnie start i meta znajdują się na Skwerze Kościuszki w Gdyni, a miasteczko 
wyścigu zajmuje prawie cały Skwer. Krótszy dystans rozgrywany jest na terenie 
Gdyni i Rumi, dłuższa pętla wiedzie przez kilka kaszubskich gmin. Trasy obu 
wyścigów są profesjonalnie zabezpieczone, a zawody odbywają się przy zamkniętym 
ruchu drogowym.

Czy zawodnicy muszą mieć rowery szosowe?

Absolutnie nie ma takiego wymogu. Każdy może startować na rowerze, jaki 
posiada i na jakim jeździ na co dzień, bez względu na to czy jest to rower miejski, 
mtb,  trekkingowy czy szosowy. Rower musi być sprawny, a obowiązkowym 
wyposażeniem jest oczywiście kask.

Czy na wyścig muszę posiadać licencję?

Nie ma takiego wymogu, impreza jest dedykowana dla amatorów na różnym 
poziomie wytrenowania. 

Kto może wystartować?

Odpowiedź brzmi – każdy. Cyklo Gdynia to impreza przeznaczona dla wszystkich 
posiadaczy dwóch kółek. Przygotowujemy trasy o bardzo różnym stopniu trudności, 
aby każdy znalazł odpowiednią dla siebie opcję.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe

kontakt@cyklo.info.pl
www.cyklo.info.pl
+48 731 523 409


