
 
 

 
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB 

Kępa k/Sochocina 10 września 2016r. 
 

 
Zapraszamy Państwa do udziału w I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą 
się w Kępie k/Sochocina 10 września 2016r. Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji 
farmaceutów z całej Polski, przyjaciół farmacji oraz dzieci.  
 
Informacje organizacyjne: 
 
Termin zawodów:  
10 września 2016r. (sobota) 
 
Start/Meta:  
Hotel BoniFaCio Spa & Sport Resort (Kępa 84, 09-110 Sochocin)  

 
Organizator:  
HURTAP SA, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.  
 
Organizator techniczny:  
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak  
 
Program zawodów:  
8.00 – 9:30 – zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w kategorii dzieci  
8:00 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w pozostałych kategoriach  
10.00 – start w kategorii dzieci  
10:40 – ustawianie zawodników na starcie w sektorach startowych  
11:00 – start maratonu, sektor I (kategoria farmaceuci)  
11:01 – start maratonu, sektor II (kategoria przyjaciele farmacji)  



13:00 – dekoracja zwycięzców  
14:00 – planowane zakończenie imprezy  
 
Opłata:  
Udział w zawodach jest bezpłatny dla każdej kategorii  
 
Zgłoszenia:  
Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania pod adresem www.hurtap.com.pl lub 
www.zamanagroup.pl) prosimy wysyłać na adres: biuro@mazoviamtb.pl.  
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do dnia 5 września, po tym terminie zgłoszenia dokonujemy      
w dniu zawodów w godzinach od 8 do 10:30. 
 
Przebieg zawodów:  
Dzieci startują z jednego sektora i pokonują dystans 5 km na specjalnie wytyczonej i oznakowanej trasie. 
W trakcie wyścigu dzieci rodzic/opiekun może jechać wraz dzieckiem. Dorośli startują z dwóch sektorów: 
I sektor – farmaceuci, II sektor – przyjaciele farmacji. Dystans 15 km według wytyczonej trasy, łatwej 
prowadzącej po drogach leśnych oraz ścieżkach rowerowych. Uczestnicy mogą startować na rowerach 
rekreacyjnych lub górskich. Każdy z uczestników powinien posiadać kask rowerowy. O zwycięstwie 
decyduje najlepszy czas w danej kategorii wiekowej. W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, 
III przewidziane są puchary, dyplomy i medale. Szczegóły dotyczące kategorii wiekowych znajdują się              
w regulaminie zawodów. Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy 
medal Mistrzostw Polski. 
 
Dojazd i zakwaterowanie: 
Dojazd do Kępy i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Proponujemy Państwu następujące 
możliwości noclegu: 
 

 Hotel BoniFaCio Spa & Sport Resort**** (Kępa 84, 09-110 Sochocin)  
Recepcja: tel.: 23 651 24 00 lub tel. kom. 505 900 222 
http://www.hotelbonifacio.pl/  
Cena pokoju 2-os. ze śniadaniem: 380 zł /doba 
Podczas rezerwacji należy powołać się na hasło "MARATON FARMACEUTÓW" 
 

 Hotel Martex*** (Płońsk, ul. Grunwaldzka 53) 
Recepcja: tel. 23 672 29 13, 23 683 44 02 lub tel. kom. 660 496 220 
Cena pokoju 1-osobowego: 108 zł /doba 
Cena pokoju 2-osobowego wynosi 132 zł /doba.  
Cena pokoju 3-osobowego wynosi 225 zł /doba.  
Cena pokoju 4-osobowego wynosi 300 zł/doba.  
Koszt śniadania wynosi 19,50zł /osoba. 
Goście powołujący się na hasło "MARATON FARMACEUTÓW", od powyższych cen, otrzymają 
dodatkowo 5% rabatu.  
http://www.hotelmartex.pl/  

 
Informacje dodatkowe:  

 Biuro Mazovia MTB, tel. 533 005 212, e-mail: biuro@mazoviamtb.pl  
 Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl  

  
Informacje na temat trasy zawodów, formularz zgłoszeniowy a także regulamin zawodów można 
znaleźć na stronie internetowej www.zamanagroup.pl lub www.hurtap.com.pl  
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