
Takich nagród nie miała żadna impreza rowerowa w regionie! Chcecie o nie zawalczyć?

SPONSOR: SPONSOR:

ROWER TREKKINGOWY
CROSS TRANS 3.0

2 x BAGAŻNIKI ROWEROWE
THULE FREERIDE 532

ROWER MŁODZIEŻOWY
MTB UNIBIKE MISSION 27.5

O WARTOŚCI 2050 ZŁ! O WARTOŚCI 600 ZŁ!O WARTOŚCI 1900 ZŁ!

1 32

W pakiecie od Organizatora: worek 
na plecy, książeczka rowerowa 
z trasami, zestaw naklejek, 
smycz na klucze, przypinka 
oraz mnóstwo gadżetów od 
sponsorów m.in. bidony, buff y, 
smycze, naklejki, opaski na rękę, 
odblaski, książeczki turystyczne, 
karnety, kody rabatowe
i wiele innych. Do wygrania 
również 1 dzień na rowerach 
elektrycznych dla całej 
rodziny w Bielsku-Białej

Ten medal 
został specjalne 
zaprojektowany 
na imprezę 
RowerON 2021

Bądź Long, Fast and Fit i wygraj: bagażniki rowerowe Thule, plecaki rowe-
rowe Kross Trans 3.0, odblaskowe pokrowce przeciwdeszczowe na plecaki, 
lampki rowerowe przód i tył Knog, profesjonalne kubki termiczne

WSIADAJ NA KOŁO,
BĘDZIE WESOŁO!

Polub i poleć
swoim znajomym

SPONSOR:

SPONSORZY

SPONSORZY

SPONSORZY

NAGRODY GŁÓWNE
DLA MISTRZÓW ROWERON-U DLA DZIECI W KIDS CHALLENGE DLA UCZESTNIKÓW CHALLENGES

ZOBACZ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ I WYGRAĆ
JEŚLI ZAREJESTROWAŁEŚ SIĘ DO ROWERON-U 2021

W pakiecie od Organizatora: worek 
na plecy, książeczka rowerowa 

sponsorów m.in. bidony, buff y, 
smycze, naklejki, opaski na rękę, 
odblaski, książeczki turystyczne, 

również 1 dzień na rowerach 

W pakiecie od Organizatora: worek 
na plecy, książeczka rowerowa 

sponsorów m.in. bidony, buff y, 
smycze, naklejki, opaski na rękę, 
odblaski, książeczki turystyczne, 

I. Zapisałeś się? Otrzymasz wartościowy pakiet startowy!

III. Lubisz wyzwania? Zdobywaj nagrody w specjalnych challenges!

IV. Chcesz zostań Mistrzem RowerON-u? Przejedź wszystkie 10 tras, zdobądź medal i zyskaj szansę na wygranie 
jednej z wielu cennych nagród

II. Przejedź 
minimum 5 z 10 
tras i zdobądź 
unikatowy 
medal

Mamy też nagrody dla dzieci w Kids chal-
lenge! Do wygrania rower Unibike Mission 
27.5 MTB, licznik rowerowy, lampki ro-
werowe, opaski i bandy odblaskowe oraz 
ubezpieczenie na życie dla całej rodziny

A teraz po odbiorze pakietu startowego ruszaj na nasze trasy od 21 czerwca do 21 września i realizuj WYZWANIE 
ROWEROWE. Powodzenia!

Do wygrania: Rower Trekkingowy Kross, plecaki i kaski rowerowe, odblaskowe pokrowce przeciwdeszczowe na plecaki, 
sakwy rowerowe, profesjonalne bidony i kubki termiczne, lampki „czołówki”, zestawy narzędzi rowerowych, voucher na 
serwis roweru oraz voucher na meble o wartości 500 zł


