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KARTKA Z PODRÓŻY
KARTKA Z PODRÓŻY - STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ TEJ WYPRAWY !
Już 7 lat jesteśmy w podróży rowerowej dokoła Świata. Za nami ponad 67 000 km, 45 państw,

spotkanych ludzi i miliony
tysiące
przygód. Przebyliśmy już Bliski Wschód, Afrykę, Amerykę Południową, Środkową i Północną oraz
Australię z Nową Zelandią. Od marca 2016 roku jesteśmy w Azji, skąd powoli kierujemy się w stronę
Europy. Powrót do Polski przewidujemy około 2020 roku.

Nasza podroż odbywa się WYŁĄCZNIE NA ROWERACH i wiąże się z minimalnymi obciążeniami
finansowymi. Głównie śpimy pod namiotem i gotujemy sami. Z rzadka odwiedzamy lokalne
jadłodajnie i jeszcze rzadziej nocujemy w hostelach. Największą część naszego budżetu pochłaniają
wciąż drożejące wizy, podstawowe produkty spożywcze, części rowerowe oraz transport do miejsc,
do których nie możemy dostać się lądem. Min. dzięki pomocy naszych wiernych czytelników, udało
nam się przejechać Afrykę oraz pokonać Atlantyk i dostać się do Ameryki Południowej. Jeśli podoba
Ci się to, co robimy i chcesz stać się częścią tej przygody – POMÓŻ NAM W KOLEJNYM ETAPIE
PODRÓŻY!

JAK NAS WESPRZEĆ?
Na początkowym etapie podróży, zorganizowaliśmy dwie akcje o nazwie „Postaw mi Kawę” - każdy,
kto wpłacił na nasze konto równowartość dwóch dużych kaw (sumę 25 PLN), dostał od nas kartkę z
podróży. Akcje te spotkały się z wielkim zainteresowaniem i przerosły nasze najśmielsze
oczekiwania. Nie wiedzieliśmy, że pocztówka z odległych lądów, może sprawić tyle radości!
Postanowiliśmy więc kontynuować na stałe akcję „Pocztówka z dalekich stron.” Jeśli chcesz nam
pomóc, wpłać na nasze konto 25 PLN - równowartość dwóch dużych kaw, a my wyślemy Ci kartkę z
naszej podróży.

Pomóż nam spełnić marzenie objechania świata na rowerach i stań się jednocześnie częścią tej
wyprawy!
Dzięki Wam dojechaliśmy aż tu, a teraz chcielibyśmy zabrać Was jeszcze dalej!
Śledźcie nasze przygody na www.biketheworld.pl [1] oraz na Facebooku: BikeTheWorld [2]
Wrzućcie info o nas na swoje tablice na Facebooku, powiedzcie o nas swoim znajomym!!!
Z góry dziękujemy i pozdrawiamy!
Kris i Adela
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Dla wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć, podajemy nr konta do przelewów krajowych i
zagranicznych. Szybko i sprawnie można nas też wesprzeć płacąc kartą przez system Pay Pal
(szczególnie wygodne dla płatności spoza Polski). Dane do poszczególnych form płatności poniżej:
PRZELEWY KRAJOWE:
Deutsche Bank:
Nr konta: 08 1910 1048 2214 6145 9833 0001
Odbiorca: Adela Tarkowska
W tytule przelewu prosimy napisać: "Pocztówka" oraz DOKŁADNY adres, na który mamy wysłać
kartkę z podróży.
Jeśli system bankowy wymaga wpisania adresu odbiorcy, prosimy o kontatk mailowy na
kris@biketheworld.pl
Płatności przez PAY PALA prosimy kierować na adres: adela_tarkowska@yahoo.co.uk [3]
W tytule przelewu prosimy napisać: "Pocztówka" oraz DOKŁADNY adres, na który mamy wysłać
kartkę z podróży.
PRZELEWY ZAGRANICZNE prosimy kierować na to konto:
69 1160 2202 0000 0000 4094 8888
Bank Millenium
Adela Tarkowska
-Przed nr konta należny wpisać PL
-SWIFT: BIGBPLPW (Jeżeli system transakcyjny wymaga wpisania 11 znaków należy pozostałe
pola uzupełnić znakiem "X")
Jeśli system bankowy wymaga wpisania adresu odbiorcy, prosimy o kontatk mailowy na
kris@biketheworld.pl
W tytule przelewu prosimy napisać: "Pocztówka" oraz DOKŁADNY adres, na który mamy wysłać
kartkę z podróży.

Przebyli?my ju? Bliski Wschód, Afryk?, Ameryk? Po?udniow?, ?rodkow? i Pó?nocn? oraz Australi? z Now? Zelandi?. Od marca 2016 roku
jeste?my w Azji, sk?d powoli kierujemy si? w stron? Europy. Powrót do Polski przewidujemy oko?o 2020 roku.
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