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. Nazwa organizatora:

. Nazwa wydarzenia: 31 C 13

K¢dzieizyn~Kozle, 26.03.2022 1’,

Sprawozdanie z wydarzenia obj figtego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kegdzierzyn-Koflq URZLE MEA STA
47-200 KgdZJerzyn-Koz’le

UL Grzegorza Piramowicza 32
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Stowarzyszenie Inicjatyw Spokecmych XYZ ;
Biuro finformacji i F‘r'c-mocjé 318133“ ‘

AKK’EYWNA MQC - OTVWARTY TRENE‘IG Z MISTRZEM EUROPY W EIEGACH

PRZESZKODGW’YCH

. Tannin oraz miej see przedsiniegcia {OpCjonalnie harmomgram):

26.03.2022, qzierzyn—Kofle
. Zasiegg terytorialny:

ogélnopolski

. Chara-1k er przedsigvv’zig‘cia (sportovvy, kulturalny, konkurs, fes‘tyn):

wydarzenie sportewe — otwarcie nowej atl‘akcji spm‘towej w tdzierzynie—Koilu tzw

muitirig

. Liczbowe okres'lenie uC-zcstnikéw:

— uczestnikéw: 01min 4:0

— gaéci/‘Mdzéwz okoiu 50

~ organizatoréwz 1

. Opis realizacji wydarzenja:

Wydarzenie odby-ko 31¢ w dniu 26.03.2022 roku. Akktywna moc — trening z mistrzem Jakubem

Zawistowskim to spotkanie dla mfios’nikéw spofiéw sii’owych araz biegévv' z przeszkodami ( tzw.

biegami OCR ). Odbiorcamj zadam'a byli mieszkaficy Gminy Kgdzierzyn—Koile oraz mieszkaficy

pobiiskich miast np. Gliwic, ktérzy przybyli na trening aby poprawié swojq kondycjz; oraz

szlifowaé technikg pokonywania przeszkéd na nowo powstzflym multirigu. Spotkanie to

przycizggnqi‘o nie tylko pasjona‘téw spor‘téw sfiowych, ale takZe miodych ludzi zaczynajqcych

przygodq z tym sportem oraz rodziny z dzieémi. Trenujqcy zostali podzielem' na dwie grupy i

kaZda z tych grup odbyb 1,5 godziimy trening. Podczas tego treningu J‘akub flumaczfl zalety oraz

bkdy popehliane podczas rozgrzewki, eiementy treningu Sfifiwego oraz zdradzai tajniki

technicznego pokonywania przeszkéd n21 torach tego typu. Na koficu kazdego z treningéw mistrz

osobiécie pogratulowak kazdemu z biorqcych udziai w treningu oraz wregczyi pamiqtkowe medals.

Nastgpnie byk czas na zadawanje pytafi oraz zdj @0121 Z trenerem.
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Szczegélowy opis sposobu promocji wydarzeuia (radio, plakaty, gazeta):

Wydarzenie by-lo promowane w mediach spol'ecznoéciowych na profilu @fabrykaaktywnosciXYZ,

“ \uai a takz‘e na profilach sp0%ecznoéciowych zaprzyjainionych i zaproszonych grup

sportowych.

Partnerem wydarzenia by} Urzad Miasta KedzierzymKoZle, a Patronat Honorowy nad
wydarzeniem objefla Pani Prezydent Miasta K¢dzierzyn-Koz'le Sabina Nowosielska.

Podpis:
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