VELENCE MARATON - 2018
TóSport Egészségprogram – A Mi programunk a Te egészséged!
Velencei-tó kerülő Családi Kerékpáros Túra - 30km
A rendezvény célja:
Az egészséges életmód bemutatása, kerékpáros családi túrázási lehetőség biztosítása,
szervezett keretek között a Velencei-tó körül, kerékpárúton a TóSport Egészségprogram
keretein belül.
A rendezvény fővédnöke: L. Simon László Országgyűlési Képviselő
A rendezvény ideje: 2018. szeptember 15. szombat
A regisztráció / rajtszámátvétel helye: Drótszamár Kemping – Velence, Kemping utca 2.
A RAJT helye: Velence Korzó, Velence, Tópart utca
RAJT: 11:00
Útvonal: Velencei-tó körül, kerékpárúton és közúton (rendőrségi biztosítással) térkép itt:
Velencei-tó Kör útvonal
Táv: 30 km (szintkülönbség 30 m)
12 éves korig szülői (felnőtt) kíséret, 12-14 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás
szükséges!
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu
A helyezések eldöntése: az Ingyenes túrának mindenki győztese! A túrán a részvétel és a
táv teljesítése a cél, nem a gyorsaság!
Online Regisztráció:
2018. március 4-től szeptember 14-ig a www.tosport.hu honlapon
Helyszíni regisztráció:
2018. szeptember 15. szombat 8:00 – 10:30
web: www.velencebike.hu / e-mail: info@velencebike.hu / mobil: +36 70 329 8300 / bankszámla: 10102952-30442100-01003008

Nevezési díj: INGYENES (regisztrációhoz kötött)
Az esemény emblémázott pólóját csak a www.tosport.hu weboldalon előzetesen 2018.
szeptember 8-ig előregisztrált indulók kapnak.
Az előregisztráció tartalmazza:
•
•
•
•
•

ESEMÉNYPÓLÓ az első 2 500 nevezőnek a túra logójával
Rajtszámot
Frissítési lehetőséget (csak megállással lehet frissíteni)
Belépést a Tészta Party-ra
Orvosi ügyeletet a mezőnynél és a célban 17:00 óráig

Az eseményen résztvevőket egész napos programokkal várjuk a rendezvény
központjában a Drótszamár Kempingben és a Velence korzón!
A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám
átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy a
Tó-sport Kft. Általános Részvételi Szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket
elfogadja és tudomásul veszi.
Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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