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Szanowni Państwo,
wszystko wskazuje na to, że pomału wracamy do normalności. 
Gdynia - jako miasto o nieograniczonej energii - nie mogła dłużej 
żyć bez wydarzeń sportowych z najwyższej półki. A takim nie-
wątpliwie jest Gran Fondo. Tęskniliśmy za chwilą, w której w tra-
dycyjnej formule powitamy na starcie tysiące zawodniczek i za-
wodników.
Od kiedy w 2018 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy, nie spo-
dziewaliśmy się, co spotka nas w ciągu kolejnych dwóch lat. Pan-
demia uniemożliwiła organizację zawodów, na które zapisało się 
1800 uczestników. To sześciokrotnie więcej niż w debiutanckiej 
odsłonie!
Jesteśmy pełni nadziei, że wszystkie przeszkody zostawiliśmy już 
za nami. Teraz czas na powrót pięknych emocji. Czeka na Państwa 
malownicza trasa po Gdyni oraz kaszubskich zakątkach. Zróbcie 
wszystko, by cieszyć się z każdego pokonanego kilometra.
Życzę Państwu, aby dzisiejszy start był symbolicznym począt-
kiem fantastycznej przygody, od której na nowo zaczniemy bu-
dować piękną historią Gran Fondo Gdynia. Wierzę, że będzie to 
niezwykłe doświadczenie. Trzymam kciuki za pasjonujące finisze 
i walkę w duchu sportowej rywalizacji.

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Ladies and gentlemen,
everything indicates that we are slowly returning to normal. Gdy-
nia - as a city with unlimited energy - could no longer live without 
top-shelf sports events. And this is undoubtedly Gran Fondo. We 
missed the moment when, in the traditional formula, we will wel-
come thousands of athletes at the start.
Since we met for the first time in 2018, we didn’t expect what 
would happen to us in the next two years. The pandemic prevent-
ed the organization of the competition, for which 1,800 partici-
pants registered. This is six times more than in the debut edition! 
We are full of hope that we have left all obstacles behind us. Now 
it’s time to return to the beautiful emotions. A picturesque route 
through Gdynia and Kashubian corners awaits you. Do everything 
to enjoy each kilometer. 
I wish you that today’s start will be a symbolic beginning of a fan-
tastic adventure, from which we will start building anew with 
the beautiful history of Gran Fondo Gdynia. I believe it will be an 
amazing experience. I keep my fingers crossed for the exciting 
finishes and the fight in the spirit of sports competition.

Wojciech Szczurek 
Mayor of Gdynia



www.mtbgdyniamaraton.pl


Drodzy Kolarze!
Aż chce się wykrzyczeć: Wreszcie! Niezwykle cieszymy się, że 
możemy ponownie spotkać się z Wami podczas Gran Fondo Gdynia.

Po niezwykle dynamicznym przyroście liczby zawodników 
w pierwszych 3 latach organizacji Gran Fondo Gdynia, nasze 
ubiegłoroczne plany pokrzyżowała pandemia. Wierzymy jednak, 
że to już za nami i nie rezygnujemy z ambitnych planów dalszego 
rozwoju. Część z nich wdrożyliśmy w życie już w tym sezonie.

Jak wiecie, tegoroczne Gran Fondo Series to już dwa wyścigi – 
w Gdyni i Poznaniu. Dwie różne części Polski, zupełnie odmienna 
charakterystyka tras, ale najważniejsze elementy wyróżniające 
dotąd Gran Fondo Gdynia pozostają bez zmian. Zapraszamy Was 
zatem na komfortowe i bezpieczne trasy, w pełni wyłączone 
z ruchu drogowego. W każdym pakiecie startowym otrzymacie 
także profesjonalną koszulkę kolarską Gran Fondo Series.

Dodatkowo, rozszerzamy program imprezy o wyścig na dystansie Family, na który zapraszamy wszystkich 
miłośników „dwóch kółek” powyżej 13. roku życia. Liczymy, że na trasie spotkamy całe kolarskie rodziny! Na 
najmłodszych czeka tradycyjnie Gran Fondo Kids.

Zapraszamy Was też, zupełnie bezpłatnie, do obejrzenia wyjątkowych eksponatów w Mobilnym Muzeum 
Rowerów, które stanie w miasteczku eventowym w Gdyni i Poznaniu.

BARDZO DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE W TYM ROKU Z NAMI! Niech to będzie nowe, piękne otwarcie dla Gran 
Fondo Series. Liczymy, że wielu z Was spotkamy nie tylko w Gdyni, ale też we wrześniu w Poznaniu.

Tymczasem, życzymy Wam niezapomnianego weekendu oraz bezpiecznego i udanego ścigania na malowniczej 
trasie Gran Fondo Gdynia!

Bawcie się dobrze!

Michał Drelich 
Dyrektor wyścigu

Dear Cyclists!
We would like to scream: Finally! We are more than happy to see you again at Gran Fondo Gdynia.

After 3 years of dynamic growth, our plans for 2020 were thwarted by the Covid-19 pandemic. However, we 
truly believe that is already behind us and we do not intend to give up our ambitious goals. Some of them have 
already been accomplished this season.

As you know, Gran Fondo Series 2021 features not just one, but two separate events in Gdynia and Poznań. 
Different locations, varied race courses but our key values and attributes are still the same. Therefore, we are 
proud to invite you to comfortable racing on safe and fully closed-to-traffic roads. Also, traditionally, our official 
race jerseys will be included in your goodie bags.

In addition to this, the event format has been expanded by adding the Family distance, open for everyone aged 
13+. We do hope to see entire cycling families there. For even younger bike enthusiasts, we certainly have the 
Gran Fondo Kids.

Last but not least, feel invited to the Mobile Bicycle Museum, available for free during the entire race weekend.

MANY, MANY THANKS FOR RACING WITH US THIS YEAR! Let it be a beautiful, new opening for the Gran Fondo 
Series. We truly hope to see many of you not only in Gdynia, but also in Poznań on September 12, 2021.

Wishing you a memorable weekend and a safe and successful racing at the Gran Fondo Gdynia 2021!

Enjoy your ride!

Michał Drelich 
Race director



TRZY DYSTANSE DO WYBORU 

FAMILY FONDO 30 k  m 
MEDIO FONDO 65 k m 

GRAN FONDO 1 24
 
km

PROFESJONALNA KOSZULKA 
KOLARSKA W PAKIECIE!

ZAMKNIĘTE DROGI

EXPO NA STADIONIE MIEJSKIM 
PRZY BUŁGARSKIEJ

 MOBILNE MUZEUM ZABYTKOWYCH 
ROWERÓW

https://www.gfseries.pl/pl/wydarzenia/gfpoznan


PROGRAM GRAN FONDO GDYNIA

Godzina Wydarzenie Lokalizacja
11:00 – 20:00 Godziny otwarcia biura zawodów i Bike Expo Hala Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9
11:00 – 20:00 Godziny otwarcia Mobilnego Muzeum Rowerów Parking GCS
10:30 – 20:30 Godziny otwarcia depozytu rowerowego Parking GCS
12:00 Gran Fondo Kids – ok. 3000m ul. Olimpijska
12:20 Gran Fondo Kids – ok. 2500m ul. Olimpijska
12:35 Gran Fondo Kids – ok. 1500m ul. Olimpijska
12:50 Gran Fondo Kids – ok. 1000m ul. Olimpijska
13:30 Dekoracje Gran Fondo Kids Parking GCS

Godzina Wydarzenie Lokalizacja
6:00 – 14:00 Godziny otwarcia depozytu

Parking GCS

6:00 Otwarcie stref startowych ul. Olimpijska
7:00 Start – Gran Fondo ul. Olimpijska
7:05 Start – Medio Fondo ul. Olimpijska
7:10 Start – Family Fondo ul. Olimpijska
7:30 – 14:00 Godziny otwarcia depozytu rowerowego

Hala Lekkoatletyczna Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9

9:00 – 14:00 Godziny otwarcia Bike Expo Hala Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9
9:00 – 14:00 Godziny otwarcia Mobilnego Muzeum Rowerów Parking GCS
~ 8:10 Pierwszy zawodnik na mecie –Family Fondo ul. Olimpijska
~ 9:10 Pierwszy zawodnik na mecie –Medio Fondo ul. Olimpijska
~ 10:10 Pierwszy zawodnik na mecie –Gran Fondo ul. Olimpijska
11:30 Dekoracje zwycięzców - Open Parking GCS
12:30 Dekoracje zwycięzców – kat. wiekowe Parking GCS
14:00 Zakończenie imprezy Parking GCS

SOBOTA, 26 CZERWCA 2021

NIEDZIELA, 27 CZERWCA 2021

EVENT SCHEDULE GRAN FONDO GDYNIA

Time Event Location
11:00 – 20:00 Race Office & Bike Expo – opening hours Team Sports Arena, Gdynia Sports Centre, 5/9 Olimpijska Str.
11:00 – 20:00 Mobile Bicycle Museum – opening hours Gdynia Sports Centre – parking lot
10:30 – 20:30 Bike deposit – opening hours Gdynia Sports Centre – parking lot
12:00 Gran Fondo Kids – 3000m Olimpijska Str.
12:20 Gran Fondo Kids – 2500m Olimpijska Str.
12:35 Gran Fondo Kids – 1500m Olimpijska Str.
12:50 Gran Fondo Kids – 1000m Olimpijska Str.
13:30 Gran Fondo Kids - awards Gdynia Sports Centre – parking lot

Time Event Location
6:00 – 14:00 Deposit – opening hours

Gdynia Sports Centre – parking lot

6:00 Start area opening Olimpijska Str.
7:00 Start – Gran Fondo Olimpijska Str.
7:05 Start – Medio Fondo Olimpijska Str.
7:10 Start – Family Fondo Olimpijska Str.
7:30 – 14:00 Bike deposit – opening hours

Athletics Arena, Gdynia Sports Centre, 5/9 Olimpijska Str.

9:00 – 14:00 Bike Expo – opening hours Team Sports Arena, Gdynia Sports Centre, 5/9 Olimpijska Str.
9:00 – 14:00 Mobile Bicycle Museum – opening hours Gdynia Sports Centre – parking lot
~ 8:10 Winner’s finish estimated time – Family Fondo Olimpijska Str.
~ 9:10 Winner’s finish estimated time – Medio Fondo Olimpijska Str.
~ 10:10 Winner’s finish estimated time – Gran Fondo Olimpijska Str.
11:30 Awards – Open category Gdynia Sports Centre – parking lot
12:30 Awards – age groups Gdynia Sports Centre – parking lot
14:00 Event ending Gdynia Sports Centre – parking lot

SATURDAY, 26 JUNE 2021

SUNDAY, 27 JUNE 2021





BEZPIECZEŃSTWO

MEDAL

DWIE LOKALIZACJE

MUZEUM ROWERÓW

Bezpieczne, wyłączone z ruchu trasy.

Medal dla każdego finishera.

Cykl imprez Gran Fondo odbywa się w dwuch 
lokalizacjach: Gdynia i Poznań.

Mobilne Muzeum Rowerów 
– bezpłatne zwiedzanie!

Karzdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym 
profesjonalną koszulkę kolarską.

Trzy dystanse do wyboru 
– Gran Fondo, Medio Fondo i Family.

Zaszczepmy w najmłodszych 
miłość do dwóch kółek!

Coroczna akcja edukacyjno-charytatywna.

PROFESJONALNA KOSZULKA

TRZY DYSTANSE

GRAN FONDO KIDS

KTOŚ CZEKA NA MNIE W DOMU

GRAN FONDO SERIES 
CO NAS WYRÓŻNIA

30km

80km

120km

1,5m



W pakiecie startowym każdy uczestnik Gran Fondo Gdynia 2021 znajdzie specjalną monetę, 
za którą można będzie kupić posiłek ze specjalnego menu na terenie strefy gastronomicznej 
Centrum Handlowego Riviera.

Specjalne menu dla uczestników naszego wyścigu znajdziecie w poniższych restauracjach:

• BERLIN DONER KEBAP
• A.BLIKLE
• BOBOQ
• BURGER KING
• CAFE SCHOLLER
• COSTA COFFEE
• CUKIERNIA SOWA

• EXPRESS ORIENTAL
• GRYCAN
• LUNA EXPRESS
• MCDONALD’S
• MIŁO MI
• PAPA DIEGO
• PIZZA HUT

• SALAD STORY
• SMAK NA TAK
• SUSHI EXPRESS
• TCHIBO
• THAI WOK
• WAFFEL
• XOCOLAT’S

A po wyścigu, w strefie finishera na parkingu GCS, otrzymacie pyszny lunch box od CityDiet, 
napój izotoniczny, wodę Cisowianka, Lecha Free, Red Bulla i owoc.

CATERING



www.citydiet.pl
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Hala gier

biuro zawodów

bike expo

Muzeum 
Zabytkowych 

Rowerów

stacja gdynia - stadion

SCENA

MIASTECZKO 
EVENTOWE 

STADION MIEJSKI GDYNIA

Tereny leśne

W tym roku, miasteczko eventowe będzie 
zlokalizowane na obiektach sportowych 
Gdyńskiego Centrum Sportu. Mnóstwo 
miejsc do parkowania znajdziecie przy 
Gdynia Arenie i CH Riviera.

Our event village will be located at 
the sport facilities of Gdynia Sports 
Centre. The best place to leave your 
car is a huge parking lot around 
Gdynia Arena and Riviera shopping 
centre.

DEPOZYT

DEPOZYT ROWEROWY

SEKTORY STARTOWE
zjazd za metą

Parking GCS

STREFA
FINISHERAHala lekkoatletyczna

Parking dla zawodników / Athletes parking   500m



9-10  
kwietnia 2022

PARTNER SPORTOWY: PARTNER TECHNOLOGICZNY:

www.bikeexpo.pl
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SCENA
STADION MIEJSKI W GDYNI

GRAN FONDO KIDS
26 CZERWCA 2021 

Gran Fondo Kids to nasza oferta dla 
najmłodszych w wieku 5-12 lat.
Wyścigi rozgrywane są na bardzo krótkich 
dystansach, a trasy poprowadzone na niewielkich 
pętlach, dzięki czemu rodzice i opiekunowie 
najmłodszych kolarzy cały czas mają na nich oko. 

Aby docenić naszych przyszłych kolarskich 
mistrzów, każde dziecko otrzyma w pakiecie 
startowym koszulkę, a na mecie pamiątkowy 
medal Gran Fondo Kids. 

Wspólnie zaszczepmy w najmłodszych miłość 
do rowerów!

GODZINA KATEGORIA DYSTANS

12:00 Dziewczynki i chłopcy, 
roczniki 2009-2010 ok. 3000m

12:20 Dziewczynki i chłopcy, 
roczniki 2011-2012 ok. 2500m

12:35 Dziewczynki i chłopcy, 
roczniki 2013-2014 ok. 1500m

12:50 Dziewczynki i chłopcy, 
roczniki 2015-2016 ok. 1000m

13:30 Dekoracje

DEPOZYT
Hala lekkoatletyczna



MOBILNE  
MUZEUM ROWERÓW

Wyjątkowa ekspozycja rowerów prezentująca historię „dwóch kółek” będzie dodatkową atrak-
cją naszego kolarskiego miasteczka. Muzeum można odwiedzić bezpłatnie w godzinach otwarcia 
biura zawodów i expo.

- W przygotowanej przez nas wystawie zaprezentujemy historię roweru na przestrzeni blisko 100 lat – mówi 
Łukasz Wykrota z Mobilnego Muzeum Rowerów. – Najstarszy eksponat będzie pochodził z lat dwudziestych, 
będą też rowery z lat trzydziestych oraz powojenne z okresu od lat sześćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Dla niektórych będzie to okazja do sentymentalnego powrotu do czasów dzieciństwa, oglądając 
takie polskie rowery, jak kultowy Wigry 3, Pelikan albo Reksio – podkreśla.

Prawdziwą „perełką” będzie rower wojskowy marki Łucznik, produkowany w latach 1935-1939. Ro-
wer jest wyposażony w replikę karabinu Mauser. Jest to bardzo ciekawy i rzadko spotykany eksponat 
historyczny.

ZAPRASZAMY!

The Mobile Bicycle Museum will be open to visitors for free during the 
working hours of our expo and race office. It will feature a unique collec-
tion of old bicycles presenting the history of bike technology.

- We will present a century of bicycle history – says Łukasz Wykrota from 
the Mobile Bicycle Museum. – The oldest exhibit comes from the 1920s, 
we have also some bikes from the 1930s and a lot of exhibits from the 60s 
to 90s. For some people this might be a nice throwback to their childhood, 
seeing legendary Polish bicycles like Wigry 3, Pelikan or Reksio – he adds.

A cherry on top can be a very rare exhibit of a Łucznik military bicycle, pro-
duced between 1935-1939 and equipped with a replica of Mauser gun.

ENJOY!



Przypominamy, że wyścig Gran Fondo Gdynia 2021, z uwagi na trwającą nadal pandemię i aktualnie obowiązujące 
przepisy prawne, organizowany jest z zachowaniem określonych procedur z zakresu reżimu sanitarnego. Bardzo 
prosimy o stosowanie się do poleceń i rekomendacji w tym zakresie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno 
zawodnikom, jak i kibicom oraz wolontariuszom i obsłudze imprezy.

Please keep in mind that 2021 Gran Fondo Gdynia is organized under increased sanitary regimen due to the 
ongoing COVID-19 pandemic and the current governmental restrictions in force. Please mind the below mentioned 
recommendations and follow the instructions of our event staff. This will ensure a maximum level of protection for 
our riders, their families, volunteers and staff.

Przestrzegamy przepisów 
i rekomendacji związanych z COVID-19 
aktualnie obowiązujących na terenie 
Polski w odniesieniu do obiektów 
zamkniętych i terenów na świeżym 
powietrzu. 

General COVID-19 restrictions and 
recommendations currently in place in 
Poland should be followed.

Maseczki zakrywające usta i nos 
obowiązkowe w obiektach zamkniętych 
(np. biuro zawodów, expo, Mobilne 
Muzeum Rowerów). 

Face masks covering your nose and 
mouth are mandatory indoors  
(e.g. race office, expo).

Prosimy o dezynfekcję rąk przy 
wejściu/wyjściu do newralgicznych 
stref na imprezie (np. biuro zawodów). 
W miejscach tych będą rozlokowane 
dystrybutory z płynem do dezynfekcji.

Please wash your hands while entering/
leaving key event facilities (e.g. race 
office). Hand sanitizers will be located in 
those areas.

Posiłki i napoje (również na trasie) 
będą wydawane w hermetycznie 
zamkniętych opakowaniach.

Meals  and drinks (also on the course) 
will be handed out hermetically sealed.

Welcome Banquet zostanie zastąpiony  
przez specjalną monetę w pakiecie 
startowym, za pomocą której każdy 
zawodnik będzie mógł kupić posiłek w jednej 
z restauracji w strefie gastronomicznej  
CH Riviera w Gdyni (patrz: str. 9)

Instead of a traditional Welcome Banquet, 
all our riders will get a special coin allowing 
them to get a meal in one of the restaurants 
on the food court of Riviera shopping centre 
in Gdynia.

Harmonogram startu do wyścigu 
został opracowany na bazie aktualnych 
przepisów dot. maksymalnej 
liczby zawodników w jednej grupie 
startowej oraz statystyk dot. procentu 
zaszczepionych zawodników na 
bazie ankiety przeprowadzonej przed 
wyścigiem. Osoby zaszczepione nie 
są wliczane do obowiązującego limitu 
zawodników.

Start procedurę has been prepared in line 
with the current regulations regarding 
the maximum number of riders in one 
starting group. Since fully vaccinated 
persons (against Covid-19) are not 
included in the limits, we have also based 
our schedule on the results of the athlete 
survey regarding vaccination level held 
shortly before the event.

1,5m Prosimy o zachowanie dystansu 
społecznego – minimum 1,5m. 

Social distancing – wherever possible, 
please keep 1,5m distance from the 
others.

COVID-19



OFICJALNY SKLEP

PRODUKTY DOSTĘPNE TAKŻE W PRZEDPSRZEDAŻY NA
STRONIE WWW.GFSERIES.PL

sygnowana linia merch Gran Fondo
Series
markowe produkty
zapraszamy do oficjalnego sklepu Gran
Fondo Series, czynny 26-27 czerwca  
 w godzinach otwarcia Bike Expo

http://www.gfseries.pl/


Od pierwszej edycji Gran Fondo Gdynia, realizujemy kampanię społeczną pod hasłem „Ktoś czeka na mnie 
w domu”. Jej celem jest upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań na drodze, a w szczególności bezpiecz-
nego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów. 

- Apelujemy do kierowców, by zachowywali bezpieczną odległość 1,5 metra, z jaką należy wyprzedzać rowerzy-
stów. Dzięki temu znacząco może zmniejszyć się liczba tragicznych wypadków z udziałem rowerzystów. Zachę-
camy też samych użytkowników „dwóch kółek”, by nie zajmowali całej szerokości jezdni, pamiętali o elementach
odblaskowych oraz nie jeździli ze słuchawkami w uszach – mówi Łukasz Maleszewski, rzecznik prasowy Gran
Fondo Series.

Wzorem poprzedniej edycji, również w tym roku kampanii „Ktoś czeka na mnie w domu” towarzyszy zbiórka 
charytatywna. Rok temu, uczestnicy Gran Fondo Gdynia przekazali ponad 12 tysięcy złotych na rehabilitację 
Ryszarda Szurkowskiego.Tym razem prowadzimy zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Katarzyny Konwy i Rity 
Malinkiewicz – kolarek, które cudem przeżyły zderzenie z autem podczas treningu.

W czerwcu ubiegłego roku obie zawodniczki, prawidłowo poruszając się po drodze publicznej, zostały starano-
wane przez nadjeżdżający z przeciwka samochód. Przeżyły, ale ich powrót do zdrowia wymaga długotrwałej 
oraz bardzo kosztownej rehabilitacji. Zarówno Kasia, jak i Rita to prawdziwe pasjonatki kolarstwa. Niezwykle 
sympatyczne, utalentowane i bardzo lubiane w środowisku kolarskim. Ritę Malinkiewicz na pewno kojarzą liczni 
uczestnicy Gran Fondo Gdynia, bowiem, choć sama nie startowała, to była jedną z fizjoterapeutek i pomagała 
wielu uczestnikom zawodów. Teraz Kasia i Rita liczą na Waszą pomoc.

PIENIĄDZE MOŻNA WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO PODCZAS REJESTRACJI NA ZAWODY GRAN FONDO SERIES 2021.

THERE IS SOMEONE WAITING HOME FOR ME

From the very beginning, we have tried to raise awareness of responsible behaviour on roads towards cyclists, 
especially safe overtaking by car.

- Keeping 1.5m distance when overtaking a cyclist can make enormous difference in terms of the number of serious
accidents. But we also encourage bike enthusiasts to keep the right side of the road, to remember about reflective
elements and also not to ride with headphones – says Łukasz Maleszewski, spokesman at Gran Fondo Series.

This year, we are also raising monies for the recovery of Rita Malinkiewicz and Katarzyna Konwa – two female 
cyclists, very popular in the Polish cycling community, who miraculously saved their neck after a serious accident in 
which they were smashed by a car.

EVERYONE CAN SUPPORT THIS CAUSE WHILE REGISTERING ONLINE TO GRAN FONDO SERIES 2021 EVENTS.



www.maratomania.pl
www.grawerbus.com


KASK

NUMER STARTOWY (PRZYCZEPIONY DO KOSZULKI)

CHIP (PRZYTWIERDZONY DO WIDELCA ROWERU)

NAKLEJKI (3 NAKLEJONE NA KASKU ORAZ JEDNA NA SZTYCY)

KOSZULKA GRAN FONDO Z PAKIETU STARTOWEGO

BIDON Z WODĄ / IZOTONIKIEM

ŻELE - ULUBIONE I SPRAWDZONE

ZAPASOWA DĘTKA

POMPKA LUB NABOJE CO2

MASECZKA DO ZASŁONIĘCIA NOSA I UST PODCZAS 
PRZEBYWANIA W BIURZE ZAWODÓW ETC.

ŻEL / PŁYN DO DEZYNFEKCJI

CHECKLISTA 
SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKO MASZ



www.slotmarket.pl


NEWSLETTER
GRAN FONDO SERIES

1 2 3WEJDŹ NA: 
WWW.GFSERIES.PL

KLIKNIJ IKONKĘ 
KOPERTY LUB PRZYCISK 
NEWSLETTER W STOPCE 

STRONY.

ZOSTAW NAM SWÓJ ADRES EMAIL,
ODBIERZ DARMOWY FRAGMENT 

E-BOOKA  O BIKEFITTINGU
I CZEKAJ NA AKTUALNE NEWSY 

O GRAN FONDO SERIES!

https://landing.freshmail.io/itaw0tf941/granfondo
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