LICYTACJA KAJAKA EXO!
Kochani!
Jako,że już mamy czwartek piętnastego, chciałybyśmy ogłosić
Wam cos bardzo ważnego !
Naszą niespodzianką jest to, że pierwszy raz w historii edycji
AMP Kamienna, odbędzie się licytacja!!!
Zysk z niej zostanie przeznaczony na cele charytatywne oraz na
cele przyszłych edycji Zawodów.
Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak powiedzieć co i jak

Razem z firmą EXO i Terra Kajaki macie możliwość nabycia do
swojej kolekcji pięknego, czerwonego, a co za tym idzie
szybkiego, kajaka REXY !!! <3

Specyfikacja techniczna:
Nazwa: EXO Rexy
Długość: 264 cm
Szerokość: 65 cm

Waga: 18 kg
Kajakarz: 65 – 95 kg
Wyporność: 260 l
Kolor: czerwono-czarny
Kwota startowa: 1 750zł

Licytację poprowadzi dla Was Terra Kajaki za pośrednictwem
swojej strony Facebook’owej, gdzie będą udzielać wszystkich
informacji.
Aby wziąć udział w licytacji należy:
a. zapoznać się z regulaminem licytacji,
b. potwierdzić uczestnictwo w XXXVIII Zawodach w kajakarstwie
górskim AMP Kamienna 2021 (poprzez przekazanie Organizatorowi
w formie elektronicznej potwierdzenia wykonania opłaty
rejestracyjnej zgodnie z Regulaminem i formularzem zapisów
Zawodów, dostępne na stronie AMP)
c. dokonać zapisu poprzez formularz rejestracyjny licytacji
zawierający specjalne oświadczenie uczestnika licytacji
(będące Załącznikiem nr 2 do regulaminu) – jest to INNY
formularz, niż do zapisów na Zawody!
Uczestnik licytacji, aby jego zgłoszenie się liczyło, musi
również być czynnym uczestnikiem Zawodów (tj. wystartować
zgodnie z regulaminem AMP Kamienna 2021, dostępnym na stronie
Organizatora). Weryfikacja Zwycięzcy licytacji odbędzie się po
zakończeniu Zawodów.
Licytacja odbędzie się on-line w formie grupy mailowej Google,
udostępnionej Uczestnikom spełniającym warunki licytacji,
przez Organizatora i Prowadzącego. Będzie trwać od dnia 21
kwietnia 2021 o godz. 18:00 do 23 kwietnia 2021r do godz.
19:00.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu przez stronę
Facebook’ową Terra Kajaki

Link
do
regulaminu
licytacji:
http://www.bystrze.org/amp2016/wp-content/uploads/regulamin-li
cytacji_AMP-TERRA-ost.pdf
Link
do
formularza
zapisów
na
licytację:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH2VlFo39xkoAViAP7yq
uN_aBfplP7HHTqblAdwZhUbIh84w/viewform
Link
do
zapisów
na
Zawody
AMP
Kamienna:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgGbr0Qoe9xpo4DzwlO
aHFsBq3zO6VrK3g-R4-8yhmP4nFw/viewform
Do licytacji zapraszają:

