
 



 



  



 

RMS.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

650,00 zł/m-c 

RMS.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

550,00 zł/m-c 

RMS.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

450,00 zł/m-c 

RMS.4 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 145,00 zł/m-c 
RMS.5 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 95,00 zł/m-c 

 

  



 

RSU.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

550,00 zł/m-c 

RSU.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

450,00 zł/m-c 

RSU.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

350,00 zł/m-c 

RSU.4 Artykuł promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 125,00 zł/m-c 
RSU.5 Artykuł Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 85,00 zł/m-c 

 



 

RBI.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb (w 
formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 3 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
- 5 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. M 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

550,00 zł/m-c 

RBI.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 2 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. I 
- 4 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

450,00 zł/m-c 

RBI.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 3 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. I 
- 6 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

390,00 zł/m-c 

RBI.4 Pakiet Mini - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

150,00 zł 

RBI.5 Wyróżnienie graficzne - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 100,00 zł 
RBI.6 Art. promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 95,00 zł 
RBI.7 Art. Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 75,00 zł 



 

RPI.1 Pakiet Złoty - Baner Typu TOP (rozmiar: 980x135 px) 
(nagłówkowy wyświetlający się na wszystkich stronach)  
- Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px)  
- Baner boczny duży - w artykułach  (rozmiar: 220x400 px) 
- nieograniczona ilość artykułów na str. głównej portalu oraz naszym fb (w 
formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 3 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
- 5 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. M 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

450,00 zł/m-c 

RPI.2 Pakiet Srebrny - Baner środkowy – średni na str. głównej portalu (rozmiar: 460x238 px) 
- Baner boczny średni - w artykułach  (rozmiar: 220x300 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 3 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 2 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. I 
- 4 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

350,00 zł/m-c 

RPI.3 Pakiet Brązowy - Baner boczny mini - w artykułach  (rozmiar: 220x200 px) 
- Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 
W przypadku wykupienia pakietu na minimum: 
- 3 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. I 
- 6 m-ce podniesienie kategorii ligowej biegu do kat. S 
(przy reklamach dotyczących Festiwalu –dotyczy jednego biegu) 

290,00 zł/m-c 

RPI.4 Pakiet Mini - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 
- Do 2 artykułów na stronie głównej portalu oraz naszym fb / m-c 
(w formie artykułów lub krótkich informacji na fb) 

100,00 zł 

RPI.5 Wyróżnienie graficzne - Wyróżnienie graficzne w dziale kalendarz (rozmiar: 350x100 px) 60,00 zł 
RPI.6 Art. promocyjny 1 Na stronie głównej i naszym fb 55,00 zł 
RPI.7 Art. Promocyjny 2 Poza stroną główną, bez wpisu na naszym fb 45,00 zł 



 


