ਹ"ਬਾਰਟ iਬ'ਜ ਦੀ ਦ,ੜ ਵਰਚuਅਲ ਰਨ
ਫਰਵਰੀ 2020
ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ; ਵ<ਡੀ ਮਜ਼?ਦਾਰ ਦ,ੜ iਵ<ਚ ਦuਨੀਆ ਭਰ @ ਲ"ਕB C ਲਗਭਗ iਹ<ਸਾ
ਲEਣ ਦਾ ਮ,ਕਾ
Gਦਾਨ ਕਰ?ਗੀ।
ਤuਸI ਜB ਤB 5 iਕਲ" ਮੀਟਰ ਜB 10 iਕਲ" ਮੀਟਰ ਈਵKਟ ਦੀ ਚ"ਣ ਕਰ ਸਕ@ ਹ" ਅL ਉਹ ਦNਰੀ C iਕL
ਵੀ ਪNਰੀ ਕਰ ਸਕ@
ਹ" 1 ਫਰਵਰੀ 2020 - 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤ<ਕ।
ਵਰਚuਅਲ ਦ,ੜ ਨਵO ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕuਝ ਖਾਸ 2020 ਹ"ਬਾਰਟ iਬ'ਜ ਬSਰਚuਅਲ ਦ,ੜ iਦ Gਸ਼ਨ ਜ"
ਤuਹਾਡ? ਕ"ਲ ਹ" ਸਕ@
ਹਨ @ ਜਵਾਬ ਹ?ਠB ਹਨ; ਵਰਚuਅਲ ਰ?ਸ ਕੀ V?
ਵਰਚuਅਲ ਦ,ੜ ਇਕ ਇਵKਟ V iਜਸ C ਤuਸI ਆਪਣੀ ਸਹNਲਤ 'L ਪNਰਾ ਕਰ ਸਕ@ ਹ". ਤuਸI iਨਰਧਾਰਤ
ਸਮO ਦ,ਰਾਨ, iਕL ਵੀ ਦ,ੜ ਸਕ@ ਹ" ਜB ਤuਰ ਸਕ@ ਹ" ਜ" ਤuਹਾਡੀ ਜ਼ਰNਰਤ @ ਅਨuਕNਲ V।
ਵਰਚuਅਲ ਰ?ਸ ਕ,ਣ ਦ,ੜ ਸਕਦਾ V?
ਇ<ਕ ਵਰਚuਅਲ ਦ,ੜ iਕਸ? ਵੀ iਵਅਕਤੀ ਲਈ, iਕਸ? ਵੀ ਉਮਰ @ ਲਈ ਖu<ਲੀ V, ਭਾਵO ਤuਸI iਕL ਵੀ
ਿਰਹX@ ਹ" ਜB iਕXਨੀ
Lਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤuਸI ਦ,ੜ ਸਕ@ / ਚ<ਲ ਸਕ@ ਹ"।
2020 ਹ"ਬਾਰਟ iਬ'ਜ ਬSਰਚuਅਲ ਦ,ੜ iਕਸ? ਵੀ iਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖu<ਲYE ਰਹ?ਗਾ ਜ" ਤਸਮਾਨੀਆ ਤ;
ਬਾਹਰ ਿਰਹXਦਾ V।
ਜਦ; ਤuਸI ਦਾਖਲ ਹuX@ ਹ" ਤB ਤuਹਾC ਕੀ iਮਲਦਾ V?
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ; ਤuਸI ਦਾਖਲ ਹ" ਜB@ ਹ", ਤB ਅਸI ਤuਹਾC ਇ<ਕ ਹ"ਬਾਰਟ iਬ'ਜ ਬSਰਚuਅਲ ਦ,ੜ ਨXਬਰ
ਿਪਹਨਣ ਲਈ ਭ?ਜBਗ?, ਨਾਲ ਹੀ ਇ<ਕ ਅਨZਖਾ ਤਸਮੀਨੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਅXਤਮ ਤਗਮਾ।
ਮK iਕ<ਥ? ਭ<ਜ / ਤuਰ ਸਕਦਾ ਹB?
iਜ<ਥ? ਤuਸI ਚਾਹuX@ ਹ". ਇਹ ਮਾਇ\ ਨਹI ਰ<ਖਦਾ iਕ ਤuਸI ਨ]N ਯਾਰਕ, ਲXਡਨ, ਬੀiਜXਗ ਜB
iਸਡਨੀ iਵਚ ਿਰਹX@ ਹ"। 5
iਕਲ" ਮੀਟਰ ਜB 10 iਕਲ" ਮੀਟਰ, iਸਰਫ ਉਸ ਸਮO ਅL ਜਗYE L ਦ,ੜ" ਜ" ਤuਹਾਡ? ਲਈ ਅਨuਕNਲ
ਹ"ਵ?। ਅਸI iਕਵO ਜਾਣ@ ਹB iਕ ਤuਸI ਸਮਾਗਮ ਪNਰਾ ਕਰ iਲਆ V?

ਬ<ਸ ਸਾC ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜB ਮਸ਼ਹNਰ ਐਪਸ iਜਵO iਕ Strava, Garmin Connect, Suunto
ਬ<ਸ ਸਾC ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜB ਮਸ਼ਹNਰ ਐਪਸ iਜਵO iਕ Strava, Garmin Connect, Suunto
Movescount ਿਆਦ ਉaL ਆਪਣੀ ਦ,ੜ ਦਾ iਲXਕ ਭ?ਜ" ਅL ਨਾਲ ਹੀ ਸਾC ਆਪਣੀ ਰ?ਸ ਨXਬਰ ਿਪਹ\ ਤuਹਾਡੀ
ਤਸਵੀਰ ਭ?ਜ" ਅL ਅਸI ਤuਹਾC ਨਤੀਜ? iਵ<ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰBਗ?।
ਕੀ ਮK ਸਮਾਗਮ C ਤuਰ ਸਕਦਾ ਹB?
ਹB, ਯਕੀਨਨ।
ਨਤੀਜ? iਕਵO ਕXਮ ਕਰਨਗ??
ਅਸI ਫਰਵਰੀ 2020 @ ਦ,ਰਾਨ ਉਹਨB ਸਾਰ? ਲ"ਕB ਨਾਲ ਲੀਡਰਬ"ਰਡ ਚਲਾਵBਗ? ਜ" ਆਪਣਾ ਸਮB ਜਮYE
ਕਰ@ ਹਨ. ਕੀ ਮK ਇ<ਕ ਤ; ਵ<ਧ ਵਾਰ bਦ,ੜ ਸਕਦਾ ਹB?
ਹB. ਤuਸI ਕ"iਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕ@ ਹ" ਅL ਇਵKਟ C ਓਨੀ Lਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕ@ ਹ" iਜXਨਾ ਤuਸI ਫਰਵਰੀ 2020
@ ਮਹੀ\ ਦ,ਰਾਨ iਕਸ? ਵੀ ਸਮO ਕਰ ਸਕ@ ਹ"। iਕਉਂ ਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ C ਕ"iਸ਼ਸ਼ ਕਰ" ਅL ਮਹੀਨਾ ਓਨਾ ਉaਚਾ
ਹ"ਣ 'L iਬਤਾਓ iਜXਨਾ ਤuਸI ਲੀਡਰਬ"ਰਡ C ਵਧਾ ਸਕ@ ਹ"।
ਮK ਆਪਣਾ ਵਰਚuਅਲ ਨਤੀਜਾ iਕਵO ਅਪਲ"ਡ ਕਰB?
ਜB ਤB ਸਾC info@epiceventsandmarketing.com L ਇ<ਕ ਈਮ?ਲ ਭ?ਜ" ਜB ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੀ
ਘੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ @ ਨਾਲ Instagram, Facebook, Twitter, WeChat ਜB Weibo 'L ਪ"ਸਟ ਕਰ", ਜB
ਆਪਣ? Strava/Garmin/Suunto ਿਆਦ @ ਪL 'L iਲXਕ ਕਰ"। ਪuਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰ?ਸ ਕਮੀਜ਼
ਿਪਹ\ ਤuਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭu<ਲ"।
ਨਤੀiਜਆਂ ਦਾ ਜਮYE ਹ"ਣਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅ<ਧੀ ਰਾਤ C ਬXਦ ਹ" ਜਾਵ?ਗਾ, 2021 iਵ<ਚ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀ
ਦ,ੜ ਲਈ ਸਭ ਤ; Lਜ਼ ਸਮu<ਚੀ ਅL ਮuਕਾਬਲਾ ਜ?ਤN 29 ਫਰਵਰੀ C ਐਲਾiਨਆ ਜਾ iਰਹਾ V
ਕੀ ਮK ਇਸ C ਤ"ਹਫ਼? ਵਜ; ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹB?
ਹB। ਇਹ Christmas ਦਾ ਵਧੀਆ ਤ"ਹਫਾ ਹ" ਸਕਦਾ V, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨYB ਲ"ਕB ਲਈ ਜ" ਤਸਮਾਨੀਆ C
iਪਆਰ ਕਰ@
ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕ"ਈ ਇਨਾਮ ਹਨ?
ਹB! ਇਕ ਖuਿਸ਼ਕਸਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰ iਵਅਕਤੀਗਤ ਤ,ਰ 'L 2021 ਹ"ਬਾਰਟ ਰਨ iਦ iਬ'ਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
iਜ<Lਗਾ। ਅਸI ਹ"ਬਾਰਟ ਦੀਆਂ iਟਕਟB, 2 ਰਾਤB ਦੀ iਰਹਾਇਸ਼ ਅL ਇ<ਕ ਖuਿਸ਼ਕਸਮਤ iਵਅਕਤੀ ਲਈ
2021 ਹ"ਬਾਰਟ ਰਨ iਦ iਬ'ਜ iਵ<ਚ ਭਾਗ ਲEਣ ਲਈ ਭuਗਤਾਨ ਕਰBਗ?।
ਦਾਖਲ ਹ"ਣ ਲਈ iਕXਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ V? $ 25
ਤuਸI ਆਪਣ? ਪEਸ? ਲਈ ਕੀ GEਪਤ ਕਰ@ ਹ"?

• ਰ?ਸ iਬਬ, ਡਾਕ ਸਮ?ਤ
• ਮuਕXਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮEਡਲ, ਡਾਕ ਸਮ?ਤ
• ਨਤੀਜ? iਵ<ਚ ਨਾਮ
• ਮuਫਤ iਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀiਫgਟ
• ਅਸI ਤuਹਾਡੀ ਤਰਫ; ਇ<ਕ ਰu<ਖ ਵੀ ਲਗਾਵBਗ?
• 2021 ਹ"ਬਾਰਟ ਦ,ੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ iਜ<ਤਣ ਦੀ ਸXਭਾਵਨਾ
ਮK iਕਵO ਦਾਖਲ ਹ"ਵB?
ਬਸ ਇ<ਥ? ਆ<ਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰ" ((insert link). iਫਰ;
ਫਰਵਰੀ 2020 iਵਚ ਫਰਵਰੀ 1-28 iਵਚਾਲ? 5 iਕਲ" ਮੀਟਰ ਜB 10 iਕਲ" ਮੀਟਰ ਦ,ੜ C ਖਤਮ ਕਰ"
/ ਤuਰ"
• ਅਸI ਤuਹਾC ਇ<ਕ ਰ?ਸ iਬਬ ਅL ਮEਡਲ ਭ?ਜBਗ?
• ਸਾC ਸ"ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'L ਆਪਣ? ਨਤੀਜ? ਦਾ iਲXਕ ਜB ਤਸਵੀਰ ਅL ਆਪਣੀ ਰ?ਸ iਬਬ iਵਚ ਤuਹਾਡੀ
ਤਸਵੀਰ C ਈਮ?ਲ ਜB ਟEਗ ਕਰ"
• ਤuਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਲੀਡਰਬ"ਰਡ iਵ<ਚ ਜ"iੜਆ ਜਾਵ?ਗਾ
• ਸਾਰ? ਜ?ਤNਆਂ C 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 (ਲੀਪ ਡ?) C ਘ"iਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ?ਗਾ
https://www.onlineentry.com.au/HRTB_2020.aspx

