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Burmistrz Miasta Puck
Hanna Pruchniewska

PARTNER TYTULARNY

Jesteśmy liderem wśród producentów zabudów pojazdów komunalnych w Polsce
i w Europie. Doświadczenie zdobywane latami, ciężka praca oraz konsekwencja w realizacji
zamierzonych celów, przyczyniły się do międzynarodowego sukcesu przedsiębiorstwa. Naszą
najlepszą gwarancją jakości i rzetelności jest ponad 1500 pojazdów ze znakiem ZOELLER
opuszczających mury naszej fabryki każdego roku.

NOWOCZESNA
TECHNOLOGIA

OBSŁUGA
SERWISOWA

SZEROKA GAMA
PRODUKTÓW

PERSONEL
HANDLOWY

Firmę tworzą ludzie, a nasz sukces to nasi Pracownicy. Ich zaangażowanie, kompetencje oraz
poczucie odpowiedzialności to gwarancja bezpieczeństwa, niezawodności oraz zaawansowanej
technologii, którą od lat dostarczamy naszym Klientom na całym świecie.
Zatrudniamy ponad 800 Pracowników – każdy z nich to skarbnica wiedzy, doświadczeń i pomysłów.
Dzięki ich kreatywności, ciągłemu dążeniu do pogłębiania wiedzy i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań, nie przestajemy się rozwijać i nie przestajemy rozwijać i unowocześniać naszych
produktów.
Działając od 30 lat w branży ściśle związanej ze środowiskiem, wspieramy miasta, gminy oraz
firmy komunalne w dążeniu do poprawy jakości naszego środowiska naturalnego.

Dzięki nam świat jest lepszy!
www.zoeller.pl

PROGRAM IMPREZY
GODZINA

DYSTANS

AKTYWNOŚĆ

8:15-9:30

MEGA
SPRINT
MINI

Wstawianie rowerów i odbiór pakietów startowych
tre a z ian

10:00

SPRINT

Start zawodów

10:15

MEGA

Start zawodów

12:45

MINI

Start zawodów

13:30 - 15:00

MEGA
SPRINT
MINI

Odbiór rowerów
tre a z ian

14:15

KIDS RUN &
AQUATHLON

Wyścig dla dzieci

14:40

MEGA
SPRINT

Ceremonia zakończenia imprezy
iasteczko zawod w

WAŻNE INFORMACJE
BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie znajdowało się w strefie expo.
7:30 - 14:00
Godziny otwarcia biura zawodów.
7:30 - 9:30
Możliwość dopisania się na listę startową na dowolny dystans MINI,
SPRINT, MEGA lub SZTAFETA.
10:00 - 14:00
Weryfikacja zgłoszeń i zapisy na wyścigi dla dzieci.

STREFA ZMIAN
Wstęp do strefy zmian na postawie dowodu i karty zawodnika.
8:15 - 9:30
Odbiór pakietów startowych w strefie zmian.

SZTAFETA
Zmiana sztafety odbywa się poprzez wymianę czipu, który umieszczamy
na kostce.

ZAWODY DLA DZIECI
KIDS RUN
Zapisz swoje dziecko na KidsRun!
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AQUATHLON
Zapisz swojego nastolatka na Aquathlon!
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TRASA PŁYWACKA
UWAGA! ZE
WZGLĘDÓW
EKOLOGICZNYCH,
START
WSPÓLNY
Z BRZEGU PLAŻYPROSIMY
O ZABRANIE WŁASNEGO CZEPKA PŁYWACKIEGO.

TRASA ROWEROWA
UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE RUCH PRAWOSTRONNY ORAZ PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

TRASA BIEGOWA
NA TRASIE OBOWIĄZUJE RUCH LEWOSTRONNY
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CHECKLIST
Numer startowy

o owiązkowy na ie u, a y sędzia

ł łatwiej ię rozpozna

Pasek/gumka na numer

niez ędny do przy ocowania nu eru startowe o

Agrafki

do przy ocowania nu eru do własne o paska, przydają się też w przypadku skurczy

Strój startowy

najlepiej triathlonowy, jednoczęściowy, ale kto powiedział, że zwykła koszulka, spodenki i skarpetki
nie nadają się do startu w triathlonie? ;)

Pianka pływacka

zapewnia odpowiednią wypornoś i pływalnoś , o niżenie oporu wody podczas pływania oraz ochronę
cieplną w zi nych wodach otwartych

Okularki pływackie

należy pa ięta , że w słoneczne dni przydają się przycie niane szkiełka

Rower

triathlonowy, szosowy,

rski,

iejski, składak

Kask

o owiązkowy na całej trasie rowerowej

Buty kolarskie
nie są niez ędne,

ożna jecha r wnież w zwykłych utach

Gumki recepturki

przydadzą się do przy ocowania ut w kolarskich

Bidony

niez ędne na trasie kolarskiej

Woda

własna jedna

ała uteleczka w oksie rowerowy

Buty biegowe
lekkie i szy kie

Karta zawodnika

do po rania z portalu elektronicznezapisy pl, pod woi
na liście zapisanych zawodnik w szta ety na e ail)

nazwiskie

Cześć! Jesteśmy studiem kreatywnym
świadczącym usługi z zakresu projektowania
graficznego, brandingu, tworzenia stron www,

fotografii i video. Realizujemy projekty dla
małych i dużych marek. W naszej pracy dbamy,
aby design szedł w parze z użytecznością.
Prywatnie — trójka przyjaciół, którzy uwielbiają
razem realizować rozmaite przedsięwzięcia
kreatywne. ;)
Pozwól nam się zainspirować i stworzyć dla
Ciebie wyjątkowy projekt!

projektowanie
graficzne

strony
internetowe

identyfikacja
wizualna

poprostustudio.pl

foto&video
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