Podstawowy zakres usługi:
1. W cenie oferujemy wypożyczenie numerów zwrotnych z chipami.
 http://www.ultimasport.pl/foto/numery/19.jpg
 Istnieje możliwość zamówienia wydruku okolicznościowych numerów z chipem, lub samych chipów
do własnych numerów
W cenę podstawową wchodzi:
1. Dojazd na zawody.
2. Własne zasilanie awaryjne na wypadek braku prądu stałego (posiadamy agregat w pogotowiu)
3. Przygotowanie list startowych, kart zgłoszeń do pracy biura i dla spikera.
4. Specjalne listy startowe dla spikera.
5. Własny namiot 3x3 metry z ścianami bocznymi na mecie, krzesła, stół.
6. Pistolet startowy


https://youtu.be/-0dFn4VOQbE

7. Pomiar czasu na mecie.
8. Pomiar netto na starcie (jeśli start jest jednocześnie kreską mety).
9. Wydruki wyników w dowolnej chwili.
10. Zegar świetlny DWUSTRONNY wyświetlający czasy zmagań i inne dowolne informacje.


https://youtu.be/OPyVoVs5DLs

11. Możliwość wydruku dyplomów ze strony ultimasport.pl - zachęcamy do przesłania okolicznościowej
grafiki.


http://live.ultimasport.pl/455/index.php?site=cert

12. Wynik SMS wysyłany do zawodnika.
13. Wypożyczenie gratisowych numerów uniwersalnych.
 W numerach zwrotnych są wklejone chipy pod pianką
 film obrazujący tematykę numerów i chipów:
 https://www.youtube.com/watch?v=f-MW3m4OSDM

14. Formularz zapisów internetowych-przykład:
Nowoczesny formularz zapisów internetowych , posiada wiele aktualnie atrakcyjnych funkcji:
 Wysyłanie automatycznego maila po zapisaniu z dowolnym tekstem w mailu (dane do wpłat, info
od organizatora, podziękowanie i potwierdzenie zapisania się),
 Możliwość poprawiania danych przez zawodnika (zawodnik sam może poprawić swój błąd),
 Lista startowa może być dzielona na kilka tabel: zapłaceni bieg, niezapłaceni bieg, zapłaceni nordic,
niezapłaceni nordic, zawodnicy z Katowic itp....
 Zawodnik raz zapisany w przyszłości (kolejny bieg) podaje tylko swoje hasło i dane uzupełniają się
automatycznie. Już 14 000 zawodników ma swoje konto. Możliwości są bardzo duże, przykładowo
ten organizator ma zapisy bardzo rozbudowane:
 http://zapisy.ultimasport.pl/lista/39 Lista startowa podzielona na kilka tabel, zawierająca
mnóstwo kolumn z możliwością dowolnego sortowania, ukrywania, przesuwania.
 http://zapisy.ultimasport.pl/39 Formularz pokazuje pola zależnie od wybranego dystansu
 Możliwe są płatności online podpięte pod formularz zapisów internetowych:
 Automatyczne nanoszenie opłat na listę startową w chwili płatności

Dodatkowe opcje

(świadczenia dodatkowe są zależne od wcześniejszej rezerwacji i są płatne dodatkowo):

1. NOWOŚĆ: Telebim LED – Wyniki na żywo przy mecie, lub obraz z kamery na mecie:


http://ultimasport.pl/wynajem-telebim-led.html

2. Płatności on-line w zapisach internetowych:


https://secure.transferuj.pl/?id=24338&kwota=35.00&opis=P%C5%82atno%C5%9B%C4%87%20online%20do%2020.05.2016&crc=149_32&md5sum=1803f586bfed9bc4ffac618a1caddf60

3. Obsługa biegów dziecięcych:


https://youtu.be/scj2TGRnLjk?t=4m10s

4. Mobilny zestaw nagłaśniający - nie wymaga zasilania, brak okablowania, obsługa jednym przyciskiem:
 http://ultimasport.pl/nagonienie.html
5. Jeśli posiadają Państwo własne numery okolicznościowe-pamiątkowe to proponujemy podklejenie
chipami jednorazowymi (dwa chipy pod pianką)
6. Wydruk numerów okolicznościowych (bez chipa) - parowane z numerami zwrotnymi ultimasport:


http://ultimasport.pl/numery-startowe.html

7. Wydruk kolorowych numerów okolicznościowych z podklejonymi chipami:


https://www.youtube.com/watch?v=f-MW3m4OSDM

8. Każdy punkt kontrolny / międzyczas na trasie / nawrotka / start netto w innym miejscu / okrążenia przez
metę + zasilanie z agregatu wliczonego w cenę - jedno urządzenie może obsługiwać kilka pętli, zasilanie z
agregatu obejmuje urządzania pomiarowe, nie obejmuje całego zaplecza obsługi imprezy (drukarki,
balony, bramy dmuchane, nagłośnienie organizatora itp.)


http://ultimasport.pl/foto/punktkontrolny2.jpg

9. System informacyjny dla spikera (wyświetla dane finiszujących):


http://ultimasport.pl/informator-dla-spikera.html

10. Monitor CheckPoint do sprawdzania danych przypisanych do chipa, po starcie wyświetla wyniki.
Wystarczy podejść z chipem (zdjęcie w załączniku):



http://ultimasport.pl/checkpoint-testuj-chip.html
https://youtu.be/Eup3RFB7C_A

11. Agrafki do numerów startowych - przywozimy zapas, podczas pracy biura zawodów można dobierać:


http://ultimasport.pl/produkty-dodatkowe.html

12. Bramy dmuchane:



http://ultimasport.pl/wynajem-bramy-startowej.html
Mała brama: http://ultimasport.pl/foto/brama8.jpg

13. Auto z zegarem zmagań jadące przed czołówką po trasie:


http://ultimasport.pl/pilot-trasy-z-zegarem.html

14. Galeria zdjęć FotoMeta - 3-5 zdjęć zawodnika wpadającego na metę:


http://live.ultimasport.pl/155/index.php?site=search&a=s&d=11-45&text=11:45%20-%2012:00

15. Fotograf z profesjonalnym aparatem do uwiecznienia imprezy na około 500-800 zdjęciach:


https://www.facebook.com/ultimasport/photos_stream

16. Film video z zdjęciami z kreski mety:


http://www.youtube.com/watch?v=TX_qG8cqxO

17. Transmisja video na żywo podczas zawodów z mety, lub z miejsca zamówionego punktu kontrolnego/
międzyczasu / startu:


http://www.ustream.tv/recorded/51120966

18. Transmisja video na żywo podczas zawodów z innego miejsca / z auta organizatora pilotującego po trasie.
(prezentacja obrazu video na zawodach wymaga zamówienia usługi CheckPoint, bez tej usługi obraz
będzie podpięty pod stronę wyników z zawodów, dostępny na żywo i do odtwarzania po zawodach):


http://www.ustream.tv/recorded/51120966

19. Wynajem podium:


http://ultimasport.pl/wynajem-podium.html

20. Obsługa spikerska:


http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=8&action=2&code=1863

21. Film video z podglądem na finiszu:


http://www.youtube.com/watch?v=_P5r4k0pSog&feature=c4overview&list=UUz6oYLY6enVbSCzX1mXhF1Q

Opis sprzętu do pomiaru czasu:


http://www.rfidsport.eu/

Obsłużone imprezy:


http://ultimasport.pl/wyniki.html

Pracujemy na niezawodnych laptopach zgodnych z wymogami wojskowymi:


https://youtu.be/uQjjibb2e9U

Przesłana oferta nie gwarantuje rezerwacji terminu w usługach ultimasport.pl, Rezerwacja terminu następuje po mailowym zobowiązaniu do współpracy,
najbardziej preferowany sposób rezerwacji to umowa. Oferta cenowa usług ma ważność 6 miesięcy (od daty wysłania oferty do daty podpisania umowy, lub
zobowiązującej rezerwacji klienta. Rezerwacja terminu po 6 miesiącach od daty wysłania oferty może wymagać renegocjacji cenowej). Oferta cenowa na numery
startowe i chipy ma ważność 3 miesięcy. Rezerwacje mają ważność po potwierdzającej odpowiedzi mailowej ze strony ultimasport.pl

