
MTB POMERANIA MARATON  - EDYCJA 2019 

OFERTA DLA PARTNERA 

1 



Spis treści 

                 
             
       

• MTB Pomerania Maraton                                          str.    3 
• Jak wystartować?                             4 
• Pomorska Biznes Liga MTB                              5 
• Kalendarz                                                                 6 
• Zapisy                           7 
• Pakiety                                                                      8-9 
• Nagrody & Sponsoring                                   10 
• Patroni                                                                            11  
• Media społecznościowe                                                                                                        12 
• Nasza marka                                                                                                                              13-15 
• Twój udział                                                                                                                                  16-17 
• Kontakt                                                                                                                      18 

 

2 



MTB 
Pomerania 
Maraton 

Podczas 6 edycji MTB Pomerania Maraton w roku 2019 odbywać się będzie Pomorska 
Biznes Liga MTB. Jest to najnowsza klasyfikacja dla reprezentantów środowiska 

biznesowego! 
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Wydarzenie z roku na rok przyciąga na trasy coraz większa ilość pasjonatów kolarstwa 
górskiego. Na starcie można zobaczyć kolarzy z całej polski, zarówno amatorów, jak i 
profesjonalistów. Nasze trasy są specjalnie przygotowane po najatrakcyjniejszych 
szlakach i górzystych ścieżkach  na Pomorzu. W roku 2018 było nas ponad 2000! 



Jak 
wystartować? 
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Żeby wziąć udział ze swoją drużyną w Pomorskiej Biznes Lidze MTB musisz zgłosić 
zespół minimum 3 osobowy.  

Podczas każdej edycji MTB Pomerania 
Maraton można wziąć udział na jednym z 
dwóch głównych dystansów: 
SPEED – ok. 30 km (1 pętla) 
MEGA – ok. 60 km (2 pętle) 
 
 
Mamy również zawody Junior dla dzieci i 
młodzieży oraz Rajd Rodzinny. Wszystko 
to dla osób które miałyby ochotę zabrać 
ze sobą bliskich. 
 
 
W drużynie mogą startować zarówno 
kobiety jak i mężczyźni. Wymogiem 
uczestnictwa jest posiadanie roweru 
górskiego oraz kasku.  



  

Pierwsza firmowa kolarska rywalizacja na Pomorzu będzie polegała na 
klasyfikacji 3 najlepszych zawodników na mecie w wynikach OPEN.  

 

 
- Do klasyfikacji liczą się najlepsze 3 wyniki w klasyfikacji Open bez względu na płeć 
oraz wybrany dystans (Speed lub Mega),  
 
- Miejsca zajęte przez zawodników na mecie są sumowane, wygrywa  
drużyna z najmniejszym wynikiem. Poniżej przykład: 
Drużyna A: 1 miejsce, 3 miejsce ,120 miejsce  = 124 
Drużyna B: 8 msc, 56 msc, 62 msc = 126 
Drużyna C: 33 msc, 48 msc, 60 msc = 141 
 

- by drużyna została sklasyfikowana,  
zawody musi ukończyć minimum 
 3 zawodników, nie ma maksymalnego  
limitu startujących, 
 
Liczy się dobra zabawa! 
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Pomorska 
Biznes Liga 

MTB 

  
 
 

 



Kalendarz 
startowy 

2019 

MTB Pomerania Maraton w roku 2019 będzie miał 6 edycji. Zaczynamy 24 marca w 
Luzinie, a zakończy go dwudniowy MTB Pomerania Festiwal 13 i 14 lipca. 

 
 
Poniżej pełny kalendarz na rok 2019: 
1. Luzino - 24 marca - niedziela - maraton 
2. lokalizacja wkrótce - 31 marca - niedziela - maraton 
3. lokalizacja wkrótce – 11 maja – sobota - maraton 
4. lokalizacja wkrótce - 8 czerwca - sobota - maraton 
5. Władysławowo - 15 czerwca - sobota – elminator XC*                
     Władysławowo - 16 czerwca - niedziela - maraton 
6. Łęczyce - 13 lipca - sobota – czasówka 
     Łęczyce - 14 lipca – niedziela - maraton  
*nie wlicza się do Biznes Ligi 
CM 
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Zapisy 
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Miasteczko zawodów Pomerania MTB Festiwal znajdować się będzie w leśniczówce 
Paraszynek, Gmina Łęczyce. 

 
 
   
 
                                       Zapisy na zawody: 
1. Każdy z uczestników musi mieć założone konto w systemie 
zapisów elektronicznych https://zapisy.pomerania-sports.pl  
2. Team Leader drużyny musi zgłosić mailowo chęć uczestnictwa 
swojej firmy kontakt@mtbpomerania.pl 
3. Trzeba dokonać wpłaty, a my zajmujemy się resztą  
i widzimy się w dniu zawodów   
 
  Do uczestnictwa zapraszane są firmy nie tylko z  
Trójmiasta, ale także z całej Polski.  
Reprezentują one przede wszystkim sektor  
nowoczesnych usług dla biznesu, ale są również firmy 
 doradcze (m.in. z branży nieruchomości), fundusze 
inwestycyjne, a nawet media. Zwieńczeniem  
całego  cyklu MTB Pomerania Maraton będzie 
dwudniowy Festiwal MTB Pomerania w  
weekend 13-14 lipca z  możliwością noclegu,  
dodatkowymi atrakcjami oraz i 
integracją z koncertem. 
 

https://zapisy.pomerania-sports.pl/
https://zapisy.pomerania-sports.pl/
https://zapisy.pomerania-sports.pl/
mailto:kontakt@mtbpomerania.pl


Pakiet indywidualny dla 

każdego uczestnika: 

• komplet numerów 

startowych,  

• elektroniczny pomiar czasu 

z międzyczasem, 

• bon żywieniowy do 

zrealizowania w  

punkcie gastronomicznym,  

• RaceBook – pamiątkowa 

prasówka, 

• obsługa medyczna,  

• masaż na mecie 

• punkty żywieniowe na 

trasie i mecie 

• ubezpieczenie NNW 

• wyniki sms, 

• Profesjonalna videorelacja i 

fotorelacja 

• gadżety sponsorskie 

• medal na mecie  

Pakiet  
Startowy 
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Pomorska Biznes Liga MTB 

Pakiet Złoty:  

(Pakiet indywidualny + 

poniższe rzeczy ) 

• Brandowane numery 

startowe (logo firmy, imię i 

nazwisko) 

• T-shirt MTB Pomerania 

Maraton  

• Czapka full cap MTB 

Pomerania Maraton  

Dodatkowo płatne  

• Noclegi dla zespołu podczas 

finałowych zawodów 

Festiwal MTB Pomerania  

• Pełny FIT catering podczas 

finałowych zawodów 

• Możliwość zamówienia i 

produkcji brandowanych 

koszulek/strojów 

rowerowych dla całego 

zespołu.  

 

 



Pakiety startowe dla uczestników 

Pomorskiej Biznes Ligi MTB: 

Pakiet standard: (tylko pakiety indywidualne) 

3 osoby : 180 zł – 1 edycja 

3 osoby : 1100 zł – cały cykl (7 startów) 

5 osób : 300 zł – 1 edycja 

5 osób : 1700 – cały cykl (7 startów) 

 

Pakiet złoty: (standard + numer, t-shirt, czapka) 

3 osoby : 480 zł -  1 edycja 

3 osoby : 1400 zł – cały cykl (7 startów) 

5 osób : 800 zł – 1 edycja 

5 osób : 2200 – cały cykl (7 startów) 

Pakiety dodatkowe jednorazowo: 

Nocleg podczas Festiwal MTB Pomerania 

3 osoby – 300 zł, 5 osób – 500 zł 

FIT catering podczas Festiwal MTB Pomerania 

3 osoby – 300 zł, 5 osób – 500 zł  

koszulka kolarska 

3 osoby – 600 zł, 5 osób – 1000 zł 

strój kolarski 

3 osoby – 900 zł, 5 osób – 1500 zł 

Pakiety  
Startowe 

Pomorska Biznes Liga MTB 
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Nagrody:  

• trofea sportowe (puchary, medale)  dla trzech najlepszych trzech zespołów 

• specjalny medal FINISHER dla każdego uczestnika  

• nagrody rzeczowe 
 

Nagrody 
Sponsoring 

                                             Możliwość Sponsoringu Pomorskiej Biznes Ligi MTB 

Zapewnimy: 
 

• Logo firmy na nagrodach i medalach Biznes Ligi 

• Możliwość prezentacji oferty partnera na stoisku sponsorskim 

• Kompletna relacja foto i video 

• Artykuły/audycje/relacje u partnerów  
medialnych 

• Uatrakcyjnienie wizerunku firmy 
wśród pomorskiej  
społeczności 

 

Istnieje również możliwość 

szerszej współpracy 

sponsorskiej lub 

Partnerskiej – informacje 

kontakt@mtbpomerania.pl  
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Patroni  
medialni 
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Media 
społecznościowe 

• Facebook – 1900 polubień 

• Instagram – ponad 1500 obserwujących, posty sponsorowane – zasięg do 16 000 osób, 

ponad 900 polubień 

• YouTube -  średnio ponad 200 wyświetleń 
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Nasza  
marka 
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Nasza  
marka 
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Nasza  
marka 



Pragniemy zaktywizować i zintegrować środowisko biznesowe, przyczynić się do 
wzmocnienia pracy zespołowej oraz zapewnić możliwość przeżycia niesamowitej przygody 

ze sportem, a być może także zarazić sportowym bakcylem.  

Działamy fair i przede wszystkim lubimy to,  
co robimy – dzięki swojej motywacji i pasji udało nam  
się od podstaw zbudować markę, która w  
ciągu dwóch lat stała się produktem  
rozpoznawalnym zarówno na terenie  
Pomorza, jak i innych części kraju  
 
Z perspektywy firmy i jej pracowników,  
udział w zawodach MTB Pomerania  
Maraton pozwala: 
• Kreować atrakcyjny wizerunek firmy na rynku  

pracy - firmy dbającej o pracowników,  
promującej zdrowy, aktywny tryb życia; 

• Integrować pracowników (zawody jako  
narzędzie team buildingu),  

• budować satysfakcję oraz lojalność; 
• Wpływać pozytywnie na budowanie relacji  

w zespole - połączenie idei współpracy, integracji i  
świetnej zabawy – wspólnie trenujemy i  
uczestniczymy w zawodach; 

• Spotkać się na neutralnej, sportowej płaszczyźnie; 
• Nawiązać nowe relacje - networking z partnerami. 

Twój udział 
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Twój udział 

Zapraszamy Cię do współpracy – możesz zostać uczestnikiem oraz partnerem naszego 
wydarzenia i wspólnie budować pozytywne sportowe emocje. 
 
Produkty lub usługi naszych partnerów przedstawiamy naszym zawodnikom 
zarówno w dniu zawodów, jak i na długo przed  
ich rozpoczęciem, tak żeby każdy z nich mógł  
osobiście zapoznać się z ofertą partnera. 
 
 
Nasze zawody to nie tylko wyścig, ale również 
integracja, atmosfera, dobre jedzenie,  
wymiana poglądów i relaks (PS nasi zawodnicy 
mają nawet strefę chill!) 
 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem  
udziału w naszej inicjatywie – chciałbyś 
przekazać nagrody dla uczestników, 
zaprezentować swoją ofertę, wypromować 
swoją markę, uzyskać zainteresowanie  
sportowców, zobaczyć Twoje logo na 
naszych medalach, koszulkach, czy 
gadżetach, pojawić się w mediach 
i w gronie naszych odbiorców –  
skontaktuj się z nami! 
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Napisz do nas: 
 
marek.wrobel@pomerania-sports.pl 
k.zgrzebnicki@pomerania-sports.pl 
 
+ 48 600 624 090 
+ 48 888 079 507 
 
www.mtbpomerania.pl 
www.pomerania-sports.pl 
 
Instagram:  mtbpomerania 
Facebook:  MTB Pomerania Maraton 
 
Do usłyszenia!  
 

Kontakt 
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