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POMIAR CZASU – OFERTA 

 
Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę Pomiaru czasu w wybranych masowych imprezach 

biegowych oraz nordic walking Dysponujemy sprzętem holenderskiej firmy MYLAPS, który sprawdził się 

m.in. podczas maratonów w Bostonie i w Berlinie a także na Olimpiadzie w Londynie. Niezawodny 

elektroniczny pomiar czasu na zawodach sportowych to podstawa profesjonalnie zorganizowanej 

imprezy. 

 

Usługa pomiaru czasu zapewnia: 

 dokładny i profesjonalny pomiar czasu  

 szybkość i dokładność wyników (0,01 s.) 

 uniwersalność – system może być używany w wielu różnych zawodach 

 wysoki poziom personelu obsługującego pomiar czasu 

 

Standardowa oferta pomiaru czasu obejmuje:  

 elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem aktywnych chipów 

http://www.festiwalbiegowy.pl/
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 ustawienie stanowiska do sprawdzania chipów 

 ustawienie zegara LED na starcie/mecie biegu 

 wydrukowanie listy wyników 

 promocję wydarzenia na portalu www.festiwalbiegow.pl 

 

Dodatkowo oferujemy: 

 Pomiar czasu na punktach pośrednich 

 Drukowanie numerów startowych według projektu organizatora biegu 

 Pomoc w przygotowaniu oraz obsłudze biura zawodów 

 Fotorelację z zawodów 

 Wysyłanie do zawodników wiadomości SMS z informacją o uzyskanym wyniku 

 Wysyłkę newsletterów informujących o dodatkowych wydarzeniach związanych z organizowanym 

biegiem 

 Rejestrację wszystkich zawodników wydarzenia poprzez stronę www.festiwalbiegow.pl (120 tys. 

unikalnych użytkowników miesięcznie)  

 Drukowanie list startowych oraz eksportowanie ich do programu Excel  

 Drukowanie pustych oraz wypełnionych kart zgłoszeń  

 Ręczne lub automatyczne rejestrowanie wpłat zawodników  

 Automatyczne nadawanie numerów startowych  

 

Koszty obsługi imprezy ustalane są indywidualnie z organizatorem 

Jesteście Państwo zainteresowani? 
 
Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POMIAR CZASU i odesłać go do nas na adres: 

k.laskowska@festiwalbiegow.pl. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zamówieniem usługi i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych 

 

 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI 

KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. 
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