


Mierzymy czas podczas zawodów sportowych, eventów. Korzy-
stamy z najlepszych rozwiązań, m.in amerykańskiego systemu 
pomiaru czasu ChronoTrack, wspieranego przez wizualny sys-
tem weryfikacji IdentiLynx, wykorzystywanego przez najwięk-
sze imprezy sportowe na całym świecie. 
Półśrodki? To nie u nas!

WSPIERAMY ZAWODY SPORTOWE

Wybierz YO&GO!

Organizujemy imprezy sportowe - od pro-
wadzenia rejestracji i przygotowania trasy,  
przez obsługę graficzną, aż po prowadzenie 
biura zawodów czy zakup gadżetów. Szu-
kasz wsparcia, partnera, który specjalizuje 
się tylko w eventach sportowych? 



Nasza specjalizacja to imprezy sportowe. I tylko one!
Za sterami YO&GO stoją pasjonaci sportu i mistrzowie dobrej organizacji. Elek-
troniczny pomiar czasu to nie jedyna rzecz, którą możemy Ci zaoferować. 
Sprawna organizacja zawodów od A do Z, bez niedociągnięć i falstartów, za 
to ze sportowym zacięciem i świetnymi emocjami? To nasze zadanie. Właśnie 
takie eventy sportowe organizujemy od lat!

JESTEŚMY YO&GO EVENTS

Organizacja eventów sportowych
Masz plan, masz budżet i szukasz kogoś, kto zaplanuje, zorganizuje, będzie 
koordynować? Organizacja zawodów to coś, czym zajmujemy się na co dzień  
- i to od wielu, wielu lat! Doświadczenie to nasza karta przetargowa, bo potra-
fimy nie tylko przewidywać nieprzewidywalne, ale i odpowiednio reagować. 
Potrzebujesz kogoś takiego? Skontaktuj się z nami.

Elektroniczny pomiar czasu
Do wyboru masz wiele opcji: chip jednorazowy pod numer startowy, wielora-
zowy mocowany na sznurówki lub rzepem na kostkę lub nadgarstek, system 
rejestracji z różnymi formami płatności. Czy już wspominaliśmy, że korzystamy 
z najlepszej technologii do pomiarów na świecie? U nas nie znajdziesz tanich 
zamienników - bazujemy na najlepszych.



Obsługa graficzna
Szukasz kogoś, kto zajmie się przygo-
towaniem grafik - czy to na plaka-
ty, czy to na numery startowe?  
A może pełną identyfikację wi-
zualną zawodów, motywem prze-
wodnim, opracowaniem wizerunku?  
Z nami nie ma rzeczy niemożliwych, bo 
pracujemy z najlepszymi w branży.

Wybrane usługi
U nas nie ma odpowiedzi tylko A i B. Elek-
troniczny pomiar czasu to za mało, pełna 
opcja to za dużo? Masz już zaplanowa-
ną trasę i wybrane gadżety, ale potrzebu-
jesz kogoś, kto zmierzy czas, zajmie się 
rejestracją, będzie prowadził biuro za-
wodów? U nas każda kombinacja jest 
możliwa. I potrafimy dobrze doradzić!

System rejestracji
Nasi klienci uwielbiają system rejestracji  

zawody.yogoevents.pl. Wygoda, intuicyj-
ność, wiele rodzajów płatności (w 

tym możliwość podpięcia wła-
snego konta dotpay!), pełen 
podgląd, wszystkie informacje  

w jednym miejscu. To jest jedna 
z tych technologii, które ułatwiają 

organizację zawodów, jak nic 
innego. Przekonaj się, że to 

prawda.



Fokus na podium
Nagrody, medale, gadżety eventowe? Zostaw to 
nam! Mamy fajnych partnerów, takich przetestowa-
nych, którym można ufać, na których można pole-
gać. Mamy rozwiązania w różnych budżetach, mamy 
nieoczywiste propozycje - takie, które wyróżnią. 
W skrócie? Mamy coś dla zwycięzców!

Specjaliści od szczegółów
Dobry event tkwi w szczegółach. Z nami nic Ci nie 
ucieknie - ogarniemy każdy punkt regulaminu, za-
dbamy o bezpieczeństwo uczestników, przygotu-
jemy scenariusze na sytuacje, które zawsze mogą 
się wydarzyć. Skorzystaj znaszego doświadczenia.



Portfolio? Jasna sprawa!
Za nami już wiele zawodów - zarówno organizowanych na zamówienie naszych klientów, jak i na-
szych własnych projektów, stworzonych z pasji, dla swoich potrzeb. Zobacz kilka realizacji z metką 
YO&GO Events.





Elektroniczny 
pomiar czasu

Prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu przy użyciu systemu Chronotrack 
(szerokość lini 1 metr do 8 metrów), wydruki  list  startowych, kart  zawodników,  
wyników końcowych, – informacje organizacyjne oraz z wynikami, przygotowanie  
i opublikowanie wyników końcowych. W trakcie zawodów publikacja wyników 
online na stronie Athlinks oraz na miejscu dwoma telewizorami umiejscowionymi 
w rejonie start meta. Wynajem zegara z płynącym czasem

Wycena indywidualna (do kwoty bazowej 
dodajemy dojazd, nocleg, czas potrzebny 
do przeprowadzenia zawodów, zakres zle-
conych działań, oraz inne zmienne)

Numer startowy 
wraz z 4 agrafkami Rozmiar numeru startowego 16,5 cm x 22,5 cm – termin realizacji 10 dni. 1,80 zł

Chip jednorazowy Oryginalny Chip Chronotrack podklejany pod numer startowy. 2,80 zł

Wynajem chipa 
wielorazowego

100 zł (do 150 szt), 180 zł (do 250 szt)
Opłata za brak zwrotu chipa 30 zł/szt

Przygotowanie 
i uruchomienie 
formularza rejestracji 

Zawody.yogoevents.pl Od 50 zł dla 100 uczestników

Zbieranie opłat 
w imieniu organizatora 

1,5% prowizji od wpłat 
na rzecz dotpay.

Informacja sms-owa 
dla zawodników 140 znaków 0,22 zł/szt

Wsparcie konferansjera Dla prowadzącego - Tablet z informacjami o zawodnikach 
(imię, nazwisko, kategoria, wiek, klub, miejscowość) 50,00 zł

Wynajem bramy 
startowej Szerokość wewnętrzna 6 metrów 100,00 zł

Wynajem agregatu 
prądotwórczego Do realizacji wydarzeń z brakiem dostępu prądu stałego 100,00 zł

Obsługa graficzna Wyceniana indywidualnie

Medale, statuetki, 
gadżety Wycena indywidualna

Dodatkowe punkty 
pomiarowe Wyceniane indywidualnie

Ile to kosztuje? Każda wycena jest tak indywidualna, jak Twój event. Potrzebujesz szczegółów?
Prześlij nam podstawowe informacje o wydarzeniu (liczbę punktów pomiarowych, odległość od miejsca zawodów itd.), 
a prześlemy wstępną wycenę. I już wiesz na czym stoisz!



Pytania? Wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

tel. 533 633 953 - Łukasz

tel. 534 081 001 - Gosia

Wierzbno 72, 62-400 Słupca

e-mail: biuro@yogoevents.pl

www.yogoevents.pl


