Regulamin płatności 37. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza
1. OPŁATA ZA ZAKUP PAKIETU STARTOWEGO
Opłata za zakup pakietu startowego dotyczy uczestnictwa w biegu głównym, który odbędzie
się w dniu 01.10.2017 r. w Kaliszu.
2. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
3. PŁATNOŚCI
Płatności niżej opisane dotyczą biegu głównego.

Opłata za zakup pakietu startowego wynosi:
40,00 zł – opłacona do dnia 10.08.2017 r.
60,00 zł – opłacona w dniach 11.08.2017 r. – 26.09.2017 r.
100,00 zł – opłacona w dniach 30.09.2017 r. – 01.10.2017 r. w Biurze Zawodów
Posiadacze karty Rodzina 3+ mają prawo do 30% zniżki od opłaty za pakiet startowy:
28,00 zł – opłacona do dnia 10.08.2017 r.
42,00 zł – opłacona w dniach 11.08.2017 r. – 26.09.2017 r.
70,00 zł – opłacona w dniach 30.09.2017 r. – 01.10.2017 r. w Biurze Zawodów
W przypadku nie okazania się aktualną kartą Rodzina 3+, Uczestnik zobowiązany jest
do uiszczenia brakujących 30% zniżki.
Z opłat zwolnione są osoby, które najpóźniej w dniu 01.10.2017 r. ukooczyły 65 lat.
4. FORMY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
A. przelewem (do dnia 26.09.2017 r.)
Rozliczenia transakcji realizowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Centrum
Rozliczeniowego Pay Pro S.A. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio
po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
B. Przelewem bankowym na konto Organizatora (do dnia 26.09.2017 r.)
Dane do przelewu:
Numer konta: 38 8404 0006 2004 0022 9687 0004
Kod SWIFT: GBWCPLPP
Odbiorca: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz
Tytuł przelewu: „Ptolemeusz………………..” w miejsce kropek wpisad imię i nazwisko
zawodnika oraz numer zgłoszenia.
C. Gotówką w Biurze Zawodów: Gimnazjum nr 3, ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz w dniach
30.09.2017 r. - 01.10.2017 r.

5. DOWÓD WPŁATY
Każdy z uczestników biegu głównego po dokonaniu zapłaty otrzyma paragon lub fakturę,
która zostanie wystawiona na życzenie klienta.
Formę potwierdzenia zapłaty będzie można określid na formularzu zgłoszeniowym.
6. DZIEO WPŁATY
W przypadku przelewów, za dzieo wpłaty uznaje się dzieo uznania rachunku bankowego
OSRiR.
6. ZWROTY
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. AKCEPTACJA REGULAMINÓW
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Płatności
oraz Regulaminem Biegu na 10 km zamieszczonym na stronie i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach
określonych w Regulaminie Biegu na 10km.

