לזכר גיורא צחור

ALMOGDVIR

תודה!

Riders' info. #1
תם השלב הראשון בדרך לחציית קו הסיום של  Playtika Epic Israel powered by TREKלזכר גיורא צחור.
אנו רוצים לאחל לכולנו הצלחה גדולה ושוב להודות לכולכם.
החל מהעת הזו ועד ה  29/9אנו זמינים עבורכם בכל נושא שיעלה.
בעתיד הקרוב נמשיך להיות בקשר על ידי  Riders' Info'sשוטפים בהם נעדכן וניידע בנושאים משמעותיים הכוללים:
סיפורי דרך ,גרפים ומסלולים
מחויבויות שיש להשלים (אישורים רפואיים ,ביטוחים).
לוחות זמנים
ציוות זוגות במסלולי הלינה
מידע חיוני למשתתף
הטבות ומבצעים נוספים

השנה " "Epic Israelלזכר גיורא צחור הפך ל
Playtika Epic Israel powered by TREK
לצדינו שני שותפים שהשיתוף פעולה עימם יאפשר להמשיך להתקדם ,לפרוץ
דרך ולספק לכם את חווית אופני ההרים האולטימטיבית.

PLAYTIKA
החסות ראשית של אפיק ישראל ל:2016

Playtika is one of the largest and most profitable games companies on the globe.
With over 1300 employees, 12 global offices, 20m monthly
players, and 6 top grossing games, Playtika leads it's category
in free to play games.
Headquartered in Tel Aviv, Playtika masters both the art and the
science of creating premium games for a global community of
gamers.

 TREKישראל -טייטל ספונסר שני!

משפחת טרק-סי טי סי יבואנית  TREKבישראל הינם יבואני טרק מותג
העל בונטרגר ליזיין ועוד לישראל ,השותפים שלנו מהיום הראשון,
מקדמים ותומכים באפיק ישראל כמו גם באירועים נוספים ,מקדמים
קבוצות וספורטאים ומחזירים לענף כראייה אסטרטגית ערכית ארוכת
טווח באופן שאין דומה לו!

שינויים/עדכונים בסטטוס הרשמה:
החל מהיום ,אם ברצונכם לבצע שינוי בכל הנוגע לפרטים שמילאתם בעת
ההרשמה כגון :מסלול לינה ,החלפת בן זוג ,ביטול השתתפות ,יש למלא
את הטופס בקישור הבא( :הקישור נפתח בקובץ ) PDF

מחנה אימון אוסטרייה

מחנה אימונים לקראת " ,"Playtika Epic Israelמשולב בחופשת אופניים מושלמת בחבל
האלפים של קיצביל בטירול ,אוסטריה
 8ימים 5 ,ימי רכיבה |  27-20ביולי2016
לפרטים והרשמה (הקישור נפתח בקובץ ) PDF
לנוחיותכם קישור לתוכנית אימון (הקישור נפתח בקובץ ) PDF

ביטוחים:
חלה חובת ביטוח ובדיקה ארגומטרית בתוקף להשתתפות באירוע.
אישור ביטוח ועותק של בדיקה ארגומטרית חתום על ידי רופא ספורט בתוקף יש לשלוח
אלינו במייל contact@epicisrael.org.il :עד לתאריך ה 31/07/16
אנו ממש יכים את שיתוף הפעולה המעולה שקיים עם סוכנות "ניסטל" ,פרטים נוספים
בקישור הבא( :הקישור נפתח בקובץ ) PDF

מבצעים ייחודיים למשתתפי Playtika Epic Israel powered by TREK
מתנה מחשב  LEZYNE GPSברכישת אופני TREK
בהתאם לכללים הבאים:
אופניים עד מחיר  -₪ 19999מחשב ( POWER GPSבשווי )₪ 850
אופניים במחיר  ₪ 20000ומעלה( SUPER GPS -בשווי )₪ 990

מדרסי רכיבה  -מריו סנטר
 20%הנחה על כל סוגי המדרסים בהתאמה אישית ,רק למשתתפי
PLAYTIKA EPIC EPIC ISRAEL powered by TREK
למימוש ההטבה ולהתנסות במדרסי  DEMOמקרבון
התקשרו 058-6528546

הטבה בלעדית למשתתפי התחרות.
ביגוד רכיבה איכותי בעיצוב אישי מבית
FUNKIER

עדית לפרטים נוספים
למשתתפי התחרות
ה איכותי בעיצוב אישי מבית FUNKIER

ספים הטבה בלעדית למשתתפי התחרות
בעיצוב אישי מבית FUNKIER
קשר :רכיבה איכותי
ביגוד
contact@epicisrael.org.il
ליצירת
או בטלפון 0526305238
לפרטים נוספים
בהצלחה לכולם
צוות Playtika Epic Israel powered by TREK
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