Najważniejsze wydarzenia 24. VVO Oberelbe Marathon (OEM),
w dniu 30 kwietnia 2023


Trasa biegu: Trasa biegu to romantyczna Łabska Ścieżka Rowerowa - najpopularniejsza w
Niemczech długodystansowa ścieżka rowerowa wzdłuż malowniczej rzeki Łaby z Königstein
do miasta Dresden (szczegółowe informacje w dalszym tekście)



Unikat na skalę światową: Towarzysząca maratonowi wycieczka parowcem na jednym z
najstarszych parowców wiosłowych na świecie dla rodzin i przyjaciół maratończyków
(szczegółowe informacje w dalszym tekście).



Długi weekend z powodu święta państwowego w poniedziałek 1 maja.

Organizacyjne
ORGANIZATOR
Oberelbe-Marathon e.V.
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
xperience sport & events Veranstaltungsagentur
Marktweg 4
01157 Dresden
Mobil: +49 (0)1577.1577139 (Mo-Fr. 09.00 – 17.00 Uhr)
kontakt@oberelbe-marathon.de
www.oberelbe-marathon.de

PRZEPISY WYKONAWCZE
24 VVO Oberelbe Marathon w dniu 30.04.2023 jest mierzony urzedowo i zostanie przeprowadzony
zgodnie z przepisami DLV. Klasyfikacja zgodnie z przepisami DLV.
TRASA: TRASA BIEGU TO ŁABSKA TRASA ROWEROWA - NAJPOPULARNIEJSZA W NIEMCZECH
DŁUGODYSTANSOWA TRASA ROWEROWA!
Maraton rozpoczyna się w Königstein, małej wiosce-zamku położonej w środku Nationalpark
Sächsische Schweiz. Pierwsze kilometry oferują fantastyczne widoki na formacje skalne
Elbsandsteingebirge. Po przejechaniu pętli przez historyczne centrum miasta Pirna, trasa prowadzi
dalej ścieżką rowerową wzdłuż Łaby w kierunku Drezna, mijając Schloss Pillnitz, dawną letnią
rezydencję saksońskiej rodziny królewskiej. Kilka kilometrów dalej mija się tzw. Blaues Wunder,
słynny na całym świecie most wiszący w Dreźnie, a następnie trzy zamki nad Łabą: Eckberg,
Albrechtsberg i Lingnerschloss. Po minięciu kościoła Frauenkirche i innych zabytków w sercu Drezna,
meta znajduje się wkrótce potem w Sportpark Ostra.
Półmaraton rozpoczyna się w Pirna i po 0,5 km dociera do ścieżki rowerowej na Łabie.
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Biegacze na 10 km rozpoczynają swój bieg przy restauracji SchillerGarten pod mostem Blaues Wunder.
Biegacze na 5 km wystartują pod mostem Waldschlößchenbrücke bezpośrednio na ścieżce rowerowej nad Łabie.
Start i meta Mini-Maratonu i Bambini-Run znajdują się bezpośrednio przy mecie w Sportpark Ostra.
W dniu imprezy ścieżka rowerowa Elbe jest oficjalnie zamknięta dla ruchu publicznego!
TRASY / GODZINY STARTU / MIEJSCA STARTU
VVO Oberelbe Maraton » 9:20
Königstein, łąka nad Łabą poniżej dworca kolejowego Königstein, bezpośrednio nad Łabą
Lichtenauer Półmaraton » 9:10.
Pirna, Glashüttenstraße, teren firmy Eissmann Automotive KTSN GmbH (przy B 172).
Start odbędzie się w dwóch falach.
RENTA Bieg na 10 km » 9:10.
Dresden, restauracja SchillerGarten pod mostem Blaues Wunder, bezpośrednio nad Łabą
Sachsenmilch Bieg na 5 km 9:10.
Dresden, pod mostem Waldschlößchenbrücke, bezpośrednio nad Łabą; (minimalny wiek: 10 lat lub
osiągnięcie tego wieku w 2023 r.)
AOK PLUS 2,7 km Mini-Maraton » 8:50.
Dresden, strefa mety Sportpark Ostra (minimalny wiek: 7 lat lub osiągnięcie tego wieku
w 2023 roku)
Zahnzentrum Am Ring Bambini-Run (1 okrążenie stadionowe) » 8:35.
Dresden, Sportpark Ostra obszar mety
Wystartować może każde dziecko, które potrafi biegać, a nie moze jeszcze uczestniczyc w AOK Plus
Mini-Maraton.
Osobna rejestracja nie jest obowiązkowa, ale byłaby pożądana ze względów organizacyjnych.
Wszyscy bambini otrzymają numer startowy, certyfikat i medal. Udział w Bambini-Run jest bezpłatny.
CEL
Meta wszystkich zawodów znajduje się w Sportpark Ostra, zaledwie kilkaset metrów
od Semperoper i Frauenkirche w centralnym miejscu Dresden.
REJESTRACJA
https://baer-service.de/anmeldung/ELB
OPŁATA STARTOWA
Data
MA
do 31.12.22
50 €
do 28.02.23
57 €
do 23.04.23
62 €

HM
38 €
45 €
50 €

10-km
25 €
29 €
33 €

5-km
12 €
15 €
18 €
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Udział w Mini-Maraton kosztuje 5 EUR, niezależnie od okresu rejestracji.
Z tego 1 EUR zostanie przekazane na Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden (AKHD).
Więcej informacji o pracy hospicjum dla dzieci można znaleźć na stronie
https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/kinder-und-jugendhospizdienste/dresden
PŁATNOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ
Płatność dla niemieckich starterów będzie realizowana w formie polecenia zapłaty SEPA.
Odpowiednie dane bankowe należy podać na końcu rejestracji online.
Uczestnicy zagraniczni mogą wybierać pomiędzy poleceniem zapłaty SEPA, PayPal i kartą kredytową.
DATA ZAMKNIĘCIA / ZGŁOSZENIA PÓŹNIEJSZE
Termin rejestracji upływa 23 kwietnia 2023 r.
Rejestracja pozostanie otwarta po oficjalnej dacie zamknięcia (do 27 kwietnia 2023 r.). Natomiast
opłata za późną rejestrację będzie obowiązywać od 24 kwietnia 2023 r. Późne zapisy i ponowne
rejestracje są możliwe również w dniach 28/29 kwietnia 2023 r. podczas rozdawania numerów
startowych/ targów maratońskich w BallsportArena Dresden. Opłata za późną rejestrację na
wszystkich dystansach, z wyjątkiem Mini-Maratonu, wynosi 5 €.
POTWIERDZENIE REJESTRACJI
Nie będzie potwierdzenia rejestracji drogą pocztową. W przypadku podania adresu e-mail zostanie
wysłane elektroniczne potwierdzenie rejestracji, które należy przynieść do dystrybucji numerów
startowych. Lista wszystkich zarejestrowanych uczestników jest publikowana w internecie. Należy
pamiętać, że rejestracja jest ostateczna dopiero po skutecznym obciążeniu konta (do 14 dni).
WYSŁANIE DOKUMENTÓW STARTOWYCH
Oferujemy wysyłkę pocztową numeru startowego wraz z torbą startowa (= torba bagażowa) w
zryczałtowanej cenie 8,00 EUR (wysyłka na ok. 14 dni przed imprezą). Aby zoptymalizować transport
bagażu w miejscach startu, należy koniecznie wysłać w jednej przesyłce torbą startowa (=torba
bagażowa) z numerem startowym.
Ze względów organizacyjnych spóźnione zapisy w dniu biegu na miejscu startu nie są pożądane. Jeśli
nadal chcesz się zarejestrować lub możesz zarejestrować się w dniu wyścigu, możesz to zrobić w
miejscu startu za opłatą 10 EUR oprócz opłaty rejestracyjnej.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA / ZMIANA REJESTRACJI
Zmiana rejestracji na inny dystans nie stanowi na ogół problemu. Wystarczy, że wyślesz do nas maila
na adres kontakt@oberelbe-marathon.de i powiesz nam, co chcesz zmienić. Następnie przekażemy
je naszemu partnerowi Baer-Service, który dokona ponownej rejestracji. Nowe potwierdzenie
uczestnictwa otrzymają Państwo drogą mailową niezwłocznie po ponownej rejestracji. Ponowna
rejestracja jest również możliwa przy rozdawaniu numerów startowych (ale wtedy podlega opłacie →
patrz uwagi poniżej).
W przypadku ponownej rejestracji na dłuższy dystans, potrącamy różnicę pomiędzy kwotą wcześniej
wpłaconą a kwotą obowiązującą w momencie ponownej rejestracji na nowy dystans.
Jeśli ponowna rejestracja dotyczy krótszego dystansu, nie będzie zwrotu różnicy.
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Ponowna rejestracja jest bezpłatna do 31.03.2023 r. Od 01.04.2023 r. pobierana będzie opłata w
wysokości 6 EUR.
Wszystkie informacje dotyczące odwołania lub rezygnacji z powodów prywatnych lub zdrowotnych
znajdziesz na stronie www.oberelbe-marathon.de/Service/FAQ
POMIAR CZASU
We wszystkich konkurencjach biegowych (z wyjątkiem biegu bambini; mini maraton tylko czas netto)
czas będzie rejestrowany za pomocą transpondera zintegrowanego z numerem startowym. Prosimy
nie zaginać numerów startowych, w przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować zapisu
czasu. Na każdym dystansie (oprócz minimaratonu) miejsca 1 - 10 w klasyfikacji generalnej będą
punktowane brutto, a więc według widocznego finiszu, wszystkie pozostałe będą punktowane
według czasu netto. Rankingi grup wiekowych na wszystkich dystansach będą prowadzone na
podstawie czasu netto, z uwzględnieniem miejsc 1 - 10 ogółem brutto.
NUMER STARTOWY
Numer startowy ma być umieszczony w dobrze widocznym miejscu na klatce piersiowej. Loga
sponsorów nie mogą być zasłonięte.
LIMIT CZASU
6:00 h po starcie maratonu
POMOC PRZYTOROWA
Towarzyszenie biegaczom na rowerze jest niedozwolone. Niespełnienie tego wymogu spowoduje
nieodwołalną dyskwalifikację uczestnika biegu towarzyszącego. W tym celu na całej trasie będą
rozmieszczone stanowiska kontrolne.
PACEMAKER
Dla czasów maratonu VVO 3:00 (2x), 3:15, 3:30 (2x), 3:45, 4:00 (2x), 4:15, 4:30 i 5:00 h oraz czasów
półmaratonu Lichtenauer 1:30, 1:45 i 2:00 h (2x) zostaną użyci pacemakerzy, którzy zostaną
oznaczeni koszulką Salomona z odpowiednim czasem ukończenia.
CATERING TRASOWY
Herbata i napoje Lichtenauer będą oferowane co 5 km na trasie. Od 10 km będą też owoce,
a od 20 km napoje izotoniczne i batony energetyczne od ultra sport. Na 38 km będzie
Feldschlößchen-Pilsner, aby zmobilizować ostatnie siły. Dodatkowe stacje wodne ustawione są na 24
km i 40,5. Na mecie będą dostępne woda, herbata, cola, napoje izo oraz jabłka jako pierwsza pomoc
dla biegaczy.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie darmową porcję makaronu (kupon na numerze
startowym) oraz Feldschlößchen Radler Alkoholfrei Naturtrüb (nadruk na numerze startowym).
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TRANSPORT BAGAŻOWY
Na wszystkie kursy zabezpieczony jest transport bagażu od startu do mety.
Należy pamiętać o zabraniu oficjalnej torby startowej na zrzutkę bagażową.
Odbiór bagażu będzie miał miejsce w JOYNEXTArena - zaledwie 100 m od strefy mety.
OPIEKA MEDYCZNA
Wzdłuż trasy i na mecie opiekę medyczną zapewni Malteser Hilfsdienst. Lekarze wyścigowi dyżurują
w rejonie mety (2) oraz na 35 km(1). Wszystkie punkty odświeżania służą jako punkty kontaktowe w
przypadku urazów lub awarii.
Numer alarmowy znajduje się na numerze startowym. Zalecamy umieszczenie numeru telefonu na
numerze wyścigu, aby w razie nagłego wypadku można było szybko poinformować bliskich.
PRZEBIERALNIE / PRYSZNICE
Prysznice i przebieralnie dostępne są w JOYNEXTArena (dawniej EnergieVerbundArena) tuż obok
strefy mety. Strefa odbioru bagażu również znajduje się w arenie, więc można wziąć prysznic
bezpośrednio po odebraniu bagażu.
MASAŻ
Obecnie jesteśmy na etapie planowania tego przedsięwzięcia.
MERCHANDISING
Wysokiej jakości koszulki funkcyjne Salomon z krótkim i długim rękawem oraz inne produkty Salomon
będą dostępne w sprzedaży podczas wydawania śliniaków / Runner´s Fair oraz w dniu wyścigu w
strefie mety.
NAGRODA PIENIĘŻNA / PREMIA SPECJALNA
Trzech zdobywców pierwszych miejsc w maratonie kobiet i mężczyzn otrzyma nagrody pieniężne
(500, 300, 200 EUR). Za ustanowienie nowego rekordu trasy (mężczyźni: 2:22:52 h; kobiety: 2:38:41
h) zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 300 EUR.
Za osiągnięcie zwycięskiego czasu poniżej 2:20 h lub 2:35 h będzie dodatkowe 300 EUR.
Trzech zdobywców pierwszych miejsc w Lichtenauer półmaratonie kobiet i mężczyzn otrzyma
nagrody pieniężne (200, 100, 50 EUR). Za ustanowienie nowego rekordu trasy doliczone zostanie po
150 EUR (mężczyźni: 1:07:46 h; kobiety: 1:16:25 h).
Na km 18 na rynku w Pirna odbędzie się nagroda pośrednia, gdzie pierwsza kobieta i pierwszy
mężczyzna z pola maratońskiego otrzymają po 300 EUR (zasilane przez Stadtwerke Pirna Energie
GmbH). Warunkiem otrzymania tego bonusu jest znalezienie się w pierwszej szóstce każdej płci.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
VVO Maraton:
Miejsce ogólne 1 - 6 kobiet/mężczyzn + wyróżnienia we wszystkich grupach wiekowych
kobiety/mężczyźni.
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Lichtenauer Półmaraton:
Miejsce ogólne 1 - 6 kobiet/mężczyzn
RENTA Bieg na 10 km:
1-6 miejsce kobiety/mężczyźni
Sachsenmilch Bieg na 5 km:
Grupa wiekowa 10/11, 12/13, 14/16, od 16 lat: 1 - 3 miejsce kobieta/mężczyzna w każdym przypadku
(Minimalny wiek uczestnictwa 10 lat lub osiągnięcie tego wieku do 31.12.23)
AOK PLUS 2,7 km Mini-Maraton:
Grupy wiekowe 7/8, 9/10, 11/12: 1 - 3 miejsce kobieta/mężczyzna
(Minimalny wiek uczestnictwa 7 lat lub osiągnięcie tego wieku do 31.12.23)
Jednak wszystkie grupy wiekowe mogą brać udział w konkursie.

Serwis
UNIKALNY NA SKALĘ ŚWIATOWĄ - TOWARZYSZĄCA MARATONOWI WYCIECZKA PAROWCEM
Osoby towarzyszące i krewni maratończyków, jak również inne zainteresowane osoby mają
możliwość towarzyszenia maratończykom na trasie z Königstein do Dresden na specjalnie
wyczarterowanej łodzi.
Zaokrętowanie na statku rozpocznie się o ok. 8.45, wypłynięcie o ok. 09.10. Statek pozostanie jednak
na środku rzeki i ruszy razem z sygnałem startu z pola maratońskiego o godz. 09.20. Statek zacumuje
przy Terrassenufer w Dresden ok. godz. 12.00. W tym miejscu dostępne będą autobusy wahadłowe,
które umożliwią transfer na metę.
Ceny biletów to:
Dzieci do 5 lat włącznie: bezpłatnie
Dzieci od 6 do 14 lat: 18 EUR
Młodzież i dorośli w wieku 15 lat i więcej: 28 EUR
Rezerwacje biletów i dalsze informacje na temat rejsu parowcem można znaleźć na stronie
https://www.oberelbe-marathon.de/unser-service/dampferfahrt/
Więcej informacji na temat tej oferty znajduje się również na stronie kontakt@oberelbemarathon.de

NUMER STARTOWY JEST JEDNOCZEŚNIE BILETEM W DNIU WYŚCIGU
Numer startowy jest ważny 30 kwietnia 2023 r. jako bilet we wszystkich pociągach, autobusach,
tramwajach i promach (z wyjątkiem historycznych i specjalnych środków transportu) w sieci
Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Na wszystkich numerach startowych oprócz Mini-Maratonu i
Bambini-Run znajdziecie przycisk combiticket, który uprawnia do bezpłatnego przejazdu.
WOLNA TRASA PRZY MARATONIE
Deutsche Bahn AG (DB) zapewnia nam półgodzinne okno czasowe, aby wszyscy maratończycy mogli
bez zatrzymywania się przejechać przez tory kolejowe między 5 a 7 km.
Czas startu do maratonu wynika z wolnego okna DB.
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ATMOSFERA NA TRASIE BIEGU
Wzdłuż trasy, jak również w strefie mety, kilka zespołów muzycznych (Samba, Jazz, Dixie) zapewni
żywą atmosferę i motywację.
MAKARON I DARMOWE PIWO NA MECIE
Wszyscy uczestnicy (oprócz bambini) otrzymają darmową porcję makaronu w strefie mety
w dniu wyścigu. Bon na makaron jest dołączany do numeru startowego. Do numeru startowego
dołączony jest również voucher na bezalkoholowy naturalnie mętny Feldschlößchen Radler, który
można zrealizować w strefie mety (tylko dla uczestników powyżej 14 roku życia).

MEDALE / GRAWUR
Każdy finiszer otrzyma na mecie medal związany z biegiem.
Jak zwykle na mecie można mieć wygrawerowany swój czas na odwrocie medali. Grawerowanie (7
EUR) można zamówić/uzyskać w następujący sposób:
 bezpośrednio przy rejestracji online
 na mecie po biegu za gotówkę

CERTYFIKATY
Wszyscy finiszujący mogą mieć wydrukowany swój certyfikat bezpośrednio w strefie mety.
OPUBLIKOWANIE WYNIKOW
Wstępne wyniki zostaną opublikowane w internecie w dniu wyścigu. Nie będzie już drukowanej
książeczki z wynikami. Zamiast tego zostanie on opublikowany w internecie
w wersji cyfrowej.
FINISZER-VIDEO / FINISZER-SMS
W dniu biegu każdy uczestnik może obejrzeć swój osobisty finisz w formie wideo na naszej stronie z
wynikami.
Podczas rejestracji online każdy uczestnik może podać wybrany przez siebie numer telefonu
komórkowego. Zaraz po mecie na ten numer zostanie wysłany SMS z osiągniętym czasem i miejscem
(maratończycy otrzymają również swój czas pośredni).
ZAKWATEROWANIE
Nasz maratoński hotel Dorint Hotel Dresden ponownie oferuje specjalną aranżację w weekend
biegowy. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.oberelbe-marathon.de/unser-service/unterkuenfte

7

INFORMACYJNY
PODRÓŻ DO PUNKTÓW WYJŚCIA:
S-BAHN / BUS
Start VVO Maraton w Königstein:
S-Bahn S1 z Dresden Hbf, czas podróży ok. 40 minut. Planowe pociągi S-Bahn linii S1 do Königstein
zostaną powiększone pod względem przestrzeni.
Start Lichtenauer Półmaraton w Pirna:
Z Dresden kursują dodatkowo pociągi S-Bahn S2 do Pirna, czas podróży ok. 20 minut. Z dworca na
start półmaratonu kursują autobusy wahadłowe.
Alternatywne wyjście: przystanek Heidenau-Großsedlitz, ok. 500 m pieszo do miejsca startu.
RENTA Bieg na 10 km / Sachsenmilch Bieg na 5 km:
Do punktów startowych restauracji SchillerGarten (10 km) i Waldschlößchenbrücke (5 km) specjalne
autobusy Taeter Tours odjeżdżają o godz. 8:00 z Pieschener Allee / kornera Rudolf-Harbig-Weg.
Serwis specjalny: na stronie https://www.oberelbe-marathon.de/dein-oem/anreise-fahrplan/
najdziesz swój osobisty, związany z trasą link do celu, aby dotrzeć na czas na linię startu w dniu
wyścigu za pomocą transportu publicznego.

SAMOCHÓD
Start VVO Marathon / Lichtenauer Półmaraton:
B 172 z Dresden w kierunku Sächsische Schweiz/Bad Schandau. Ze względu na ograniczone
możliwości parkowania w Königstein i Pirna oraz ofertę bezpłatnych transferów kolejowych do miejsc
startu, zdecydowanie polecamy korzystanie z kolei miejskiej S-Bahn!
RENTA Bieg na 10 km / Sachsenmilch Bieg na 5 km:
Ulice mieszkalne w rejonie Waldschlößchenbrücke i Schillerplatz z ograniczonym parkowaniem.
Polecamy nasz autobus wahadłowy z terenu mety (dokładnie: róg Pieschener Allee / Rudolf-HarbigWeg) do obu miejsc startowych (odjazd o godz. 8:00).
AOK PLUS 2,7 km-Mini-Maraton / Zahnzentrum am Ring Bambini-Run:
W okolicach mety Sportpark Ostra (start i meta obu biegów) dostępny jest duży parking. Proszę
kierować się znakami.

ROZDANIE DOKUMENTÓW STARTOWYCH/ RUNNER`S FAIR
Rozdanie dokumentów startowych odbędzie się w BallsportARENA Dresden (Weißeritzstraße 4).
Arena znajduje się niedaleko strefy mety Sportpark Ostra. Najbliższa stacja kolejowa to DresdenMitte, oddalona o zaledwie 300 m.
Piątek, 28 kwietnia 2023 r: 15-19 h
Sobota, 29 kwietnia 2023 r: 10-18 h
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WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DOKUMENTÓW STARTOWYCH!!!
Nie będzie potwierdzenia rejestracji drogą pocztową. Jeśli podasz swój adres e-mail, otrzymasz
elektroniczne potwierdzenie rejestracji, które należy zabrać ze sobą na odbiór numeru startowego.
Równolegle z rozdawaniem dokumentów startowych odbywać się będą
RUNNER´S FAIR, na których zaprezentują się partnerzy i firmy z obszarów odzieży biegowej, podróży
biegowych, fitnessu i zdrowia, oferując atrakcyjne produkty w uczciwych cenach.
PRZYJAZD WYDANIE DOKUMENTÓW STARTOWYCH / RUNNER´S FAIR
POCIĄG/S-BAHN/BUS
Pociąg RB 34, 60, 61, RE 1, 2, 15, 18, 50 z Dresden Hbf. 1 przystanek do Bahnhof Mitte
(5 minut pieszo) lub S-Bahn S1, S2 z Dresden Hbf, 2 przystanki do Bahnhof Mitte (5 minut pieszo)
Tramwaj: z Dresden Hbf, 4 przystanki linią 10 do Weißeritzstraße (3 minuty spacerem)
lub z Dresden Hbf Nord 5 z linią 11 do Kongresszentrum.

SAMOCHÓD
A4 z Chemnitz: zjazd Dresden-Altstadt → B 6 w kierunku centrum miasta i po ok. 6,5 km
od zjazdu z A4 miną Państwo bezpośrednio arenę.
A13/A4 z Berlin: zjazd Dresden-Hellerau → B 170 w kierunku centrum miasta.
Na dworcu Dresden-Neustadt należy jechać drogą B 6 w kierunku Meißen i po ok. 5 km
od zjazdu z A4 przejść bezpośrednio obok BallsportARENA Dresden.
Miejsca parkingowe dostępne są w Parkhaus Mitte (bezpośrednio naprzeciwko BallsportARENA
Dresden) oraz wzdłuż Pieschener Allee, niedaleko BallsportARENA.
ODWOŁANIE IMPREZY
Jeśli OEM zostanie ponownie odwołany z powodu pandemii Corony, wszyscy dotychczas
zarejestrowani uczestnicy otrzymają maila z linkiem. Pod tym linkiem są trzy opcje do wyboru: Zwrot
opłaty startowej (możliwy również proporcjonalnie)*, nota kredytowa
na rok 2024 lub darowizna.
* W przeciwieństwie do innych organizatorów, oferujemy Ci pełny zwrot pieniędzy.
W okresie planowania imprezy ponoszone są ogromne koszty (reklama, wynajem, dział graficzny, IT,
zewnętrzni dostawcy usług dla systemu rejestracji...). W trosce o ciągłość OEM liczymy na
wyrozumiałość i rezygnację z niewielkiej części opłaty startowej (dobrowolnie).
Więc możesz się zarejestrować kiedy chcesz. Nie będzie dla Ciebie żadnych minusów.
ŻYCZYMY WAM I NAM UDANEJ IMPREZY BIEGOWEJ I CZEKAMY NA WAS! TWÓJ ZESPÓŁ OEM!
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