
 

Zarządzenie  Nr 25/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 21 września 2021 roku 

 

 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej przez Serockie Inwestycje 

Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Duo Cross Serock. Serocki Maraton 

MTB”.   

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

W regulaminie oraz programie imprezy „Duo Cross Serock. Serocki Maraton MTB”, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 19/2021 Prezesa Zarządu spółki Serockie Inwestycje Samorządowe 

Sp. z o.o. z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie organizacji  imprezy sportowo-rekreacyjnej przez 

Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Pkt VIII pn. Opłaty otrzymuje brzmienie: 

 

1. Opłata startowa wynosi jednakowo przez cały okres trwania zapisów dla wszystkich - 30 zł. 

2. Zapisy oraz płatność dokonywane są drogą elektroniczną w systemie zapisów Czasomierzyk.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia imprezy z powodu 

niedostatecznej ilości osób chętnych uczestniczenia w w/w wydarzeniu. W takim wypadku 

Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do przepisania się na inną imprezę w tej 

samej lub podobnej formule lub zwrotu uiszczenia opłaty startowej.  

4. Swoją absencję z tytułu o którym mowa w ppkt 3 należy zgłosić do dnia 27 września 2021 roku 

do godziny 24:00 na adres e-mail: a.sieminska@sis.serock.pl lub telefonicznie 508-550-028 / 

22 782 73 50. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejscowość oraz potwierdzenie 

wniesionej opłaty. 

5. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia zgodnie z pkt 4 w terminie do 27.09.2021 r. zostaną 

przepisane na Duo Cross Serock planowany na rok 2022.  

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

 

 
  

mailto:a.sieminska@sis.serock.pl

