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"W niedzielę 2 czerwca zapraszamy wszystkich sympatyków biegania wraz z rodzinami do
Centrum Handlowego BOREK przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Przygotowaliśmy dla Was trasy
o różnej długości: dla najmłodszych Bieg Krasnali na dystansie 160 m, dla dzieci szkolnych oraz
wszystkich chętnych biegi na dystansie 900 m i 2500 m. Bieg Główny czyli „dyszka” będzie
okazją do sportowej rywalizacji na zacienionych alejkach Parku Grabiszyńskiego. Trasa ta
sama co w ubiegłym roku, warto więc zawalczyć o poprawę ubiegłorocznych wyników.

Przygotowaliśmy również liczne atrakcje dla dzieci. Będą zabawy na „dmuchańcach”, konkursy,
gry i zabawy oraz pokazy i warsztaty artystyczne. Wszystko pod troskliwą opieką animatorów.
Dzień Dziecka będzie w końcu dzień wcześniej ;-)

Wśród biegowych atrakcji będzie można spróbować rozwinąć maksymalną prędkość na
odcinku 10-ciu metrów. Specjalne bramki do pomiaru czasu ustawi „Puma”. Po biegu będzie
można się posilić w KFC (kupony w pakiecie startowym).

Harmonogram imprezy:

    12.00 Otwarcie miniprzedszkola dla dzieci. Sportowy Dzień Dziecka.
    13.00 Otwarcie Biura Zawodów i zapisy do wszystkich biegów.
    14.50 Start biegu na dystansie 900 m
    15.10 Start biegu na dystansie 2500 m
    15.30 Wspólna rozgrzewka zawodników biegu na 10 km
    15.50 Ustawienie zawodników w strefie startu

    15.55 Start zawodników na wózkach
    16.00 Start zawodników biegu na 10 km

    16.30 Powitanie pierwszych zawodników na mecie biegu

    18.00 Bieg Krasnali na dystansie 160 m
    18.15 Rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród uczestnikom biegów zakończone
losowaniem nagród. Główną nagrodą losowaną wśród zawodników biegu na 10 km będzie
rower górski (damski lub męski – do wyboru przez „szczęśliwca”)

    19.00 Koncert zespołu „FOLIBA” - muzyka afrykańska

Nagrody w biegu na 10 km

Nagrody dla najszybszych zawodników w postaci kart podarunkowych Intersportu będą
następujące (zgodnie z klasyfikacją z Regulaminu Biegu).

    W klasyfikacji generalnej – 700 zł za 1 miejsce, 500 zł za 2 miejsce, 300 zł za 3 miejsce
    W klasyfikacji kobiet – 700 zł za 1 miejsce, 500 zł za 2 miejsce, 300 zł za 3 miejsce
    W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (co 10 lat) 100 zł za 1 miejsce w kategorii
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Za rekordy trasy dla pań i panów przewidziane są specjalne nagrody. Będą również nagrody dla
najszybszego wrocławianina i Dolnoślązaka. Startujący w cyklu biegów Wrocławska Dycha
będą mogli zaliczyć start w BdM.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców biegów oraz losowane wśród uczestników biegu na 10 km
ufundowali Sponsorzy: Centrum Handlowe BOREK, Intersport, Cargill, KFC, Jupiter oraz liczne
firmy wspierające imprezę.

Zapisy i opłata startowa do biegu na 10 km

Zgłoszenia udziału w Biegu na 10km mogą odbywać się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej Biegu dla Maćka maciekbiega.pl lub w dniu 2.06.2013
w Biurze Zawodów od godziny 13.00 do 15.45.
Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w Biegu
dla Maćka – oraz wpłacenie 30 zł przelewem do dnia 28.05.2013 na konto Fundacji "Maciek
Biega" w Banku: PeKaO S.A. 24 1240 6683 1111 0010 4559 3827 z dopiskiem: darowizna na
rzecz Fundacji lub 40 zł gotówką w dniu 2.06.2013 w Biurze Zawodów

Do dyspozycji zawodników będą szatnie oraz depozyt. Po biegu można skorzystać z
pryszniców w Centrum Sportowym Spartan (300 m od linii mety) jak również uzupełnić
węglowodany w KFC.(na podstawie kuponu z pakietu startowego). Przy Biurze Zawodów
znajdować się będzie plansza informacyjna z planem miejsca imprezy."

POZWOLENIE NA ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ=> POBIERZ
OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ=> POBIERZ
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ=> POBIERZ
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI=> POBIERZ

Zapraszamy, polecamy:)Więcej o samej akcji: http://maciekbiega.pl   
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