STO-nogi Milanówek

WAŻNE INFORMACJE - VI Bieg STO-nogi Milanówek
Ważne informacje dla zawodników.
Prosimy o uważne przeczytanie!

Dzień dobry, drodzy zawodnicy!
Mamy dla Was kilka ważnych informacji przed startem. Postaramy się napisać krótko i zwięźle.
:-)
Odbiór pakietów i pasta party:
zapraszamy po odbiór pakietów startowych do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO przy ul.Herberta 41
(dawna Fiderkiewicza)
czwartek 9-17
piątek 9-17
sobota 15-20 UWAGA! Tego dnia zapraszamy na "Pasta Party" - zapraszają chłopaki z TURBO Pruszków (posiłek
będzie wydawany od 15:30)
UWAGA! Tego dnia planowana jest MEGA atrakcja sportowo rekreacyjna - "Pogoń za balonem" - szczegóły na FB w
wydarzeniu - uczestnictwo w konkurencji "balonowej" oraz pasta party są bez opłat dla wszystkich - ZAPRASZAMY!
W dniu zawodów biuro będzie czynne od 9:00 do 10:30 - UWAGA - biuro będzie znajdowało się przy zbiegu ulic:
Mickiewicza i Starodęby, na skwerku "STARODĘBY"!
Prosimy o zapoznanie się z trasą - MAPA - prosimy zwrócić uwagę na sugerowane miejsca parkingowe!
Plan "Miasteczka Biegowego STARODĘBY"
Harmonogram imprezy:
9:00 - 10:30 praca Biura Zawodów
11:00 - START
około 12:30 - Start biegów towarzyszących - 1/4 Mili Milanowskiej i później Mili Milanowskiej
13:00 - dekoracja zawodników VI Biegu STO-nogi Milanówek
13:30 - dekoracja 1/4 Mili i Mili Milanowskiej (organizator Mili jest MCK Milanówek - zainteresowanych prosimy
KONIECZNIE o sprawdzenie regulaminu)
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13:45 - losowanie wielu cennych nagród - zachęcamy do pozostania z nami do końca!
UWAGA! Zachęcamy do skorzystania z dojazdu WKD - przejazd dla zawodników jest BEZPŁATNY - jedyny wymóg
otrzymanie "instrukcji" przejazdu - chętnych prosimy o e-mail: milanowek@sto-nogi.pl
Zróbmy coś pożytecznego - BIEGAMY POMAGAMY
Jedna z uczennic naszego liceum zaproponowała abyśmy pomogli w odbudowie Tatarskiej Jurty - jak dla nas to super
pomysł!
Informacja: "Pomóż nam odbudować Tatarską Jurtę! W czasie lub po STOnodze wrzuć nawet najmniejszy datek do
specjalnie oznakowanej puszki w rękach wolontariuszy. Każdy grosz się liczy! W linkach znajdziesz informacje na
temat Tatarskiej Jurty i ich tragedii. "

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2245216642171605&id=589059724453980
https://www.youtube.com/watch?v=Cy7Eu1Etolg
https://www.youtube.com/watch?v=_roJR4umYrA

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy śmiało się z nami kontaktować!
e-mail: milanowek@sto-nogi.pl
tel. 666 353 600 (Leszek), 601 825 560 (Jurek) - w miarę możliwości prosimy dzwonić TYLKO w ważnych sprawach ;-)
Jeśli nie odbieramy (z racji wykonywanych zawodów) to staramy się oddzwaniać.
To do niedzieli! Będzie nam miło się z Wami spotkać!
:-)
Pozdrawiamy
w imieniu STO-nogi Milanówek
Leszek Janasik
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