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Newsletter 8.1/2016 - Týmová registrace a balíčky.

Translate
Prohlédněte si ve svém
oblíbeném prohlížeči

TÝMOVÁ SOUTĚŽ

V letošním roce jsme jako novinku zavedli týmovou soutěž. Měli jsme
představu o rodinných týmech a o týmech složených z přátel či
spolupracovníků. Chtěli jsme umožnit spolupráci jezdců možná s rozdílnou
výkoností , ale se společnou chutí sportovat a podílet se společně na výsledku
týmu .
V tříčlenném týmu jede každý člen jinou trať – první člen jede BAT, druhý si
volí mezi SYF a FCK a třetí z týmu buď BGF nebo 5KM. Všichni členové podle
stanoveného klíče (podrobněji pod heslem Týmová soutěž v Propozicích BGF)
přispívají k celkovému bodovému zisku týmu a tým s největším počtem bodů
vítězí. Poměr žen a mužů v týmu je libovolný. Všichni členové týmu jsou navíc i
nadále zařazeni do svých individuálních soutěží a cena týmové registrace je
zvýhodněna oproti individuálním.
Ve spolupráci se svými partnery jsme připravili limitovanou nabídku kvalitního
ubytování ve sportovním areálu za velmi příznivé ceny. Tato nabídka je
určena pouze pro týmy a v ceně balíčku je tak zahrnuta i týmová registrace.
Limitovaná nabídka pro 3-členné týmy
Nabídka pro tříčlenné týmy včetně ubytování v termínu od 30.9. do 2.10. 2016
obsahuje:

1. Týmovou registraci (1xBAT, 1xSYF nebo FCK, 1xBGF nebo 5KM)
1. Kvalitní ubytování na dvě noci pro tři osoby v pokoji s vlastním
příslušenstvím od 30. 9. do 2. 10. 2016 v ubytovně „Sportovní hala“ cca 5
min. od startu všech tratí Bohemian Gran Fondo 2016
1. Parkování vozidla
1. Společenský program po celou dobu sportovního víkendu včetně
bezplatných či zvýhodněných vstupů do muzeí, galerií a dalších
společenských zařízení viz Kouzelné číslo na webových stránkách
Bohemian Gran Fondo.
Cena „týmového“ balíčku pro tři osoby: 4.900,- KČ
Cena „týmového“ balíčku pro čtyři ubytované osoby: 5.700,- KČ

„Balíček“ pro čtyři osoby + startovné pro čtvrtého člena: 6.700,- KČ
Zájemci o tuto nabídku mohou kontaktovat pořadatele na telefonním čísle
+420 728 009 265 či na info@bohemiangranfondo.cz. Žádosti budou
vyřizovány v pořadí jejich podání do vyčerpání možností.

Nezapomeňte, že všechny registrace jsou zvýhodněné pouze do konce srpna.
Věnujte také pozornost Kouzelnému číslu a novinkám.
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