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Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

SPRAWOZDANIE 
z realizacji przedsięwzięcia Pomarańczowa poMOC 

objętego patronatem 

• Nazwa i adres organizatora

Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu
ul. Warszawska 6 98-200 Sieradz

• Pełna nazwa imprezy

„Pomarańczowa poMOC”

• Termin i miejsce imprezy

26.04.2016- 02.05.2016r., cała Polska

• Opis przedsięwzięcia:
Pomarańczowa poMOC to wydarzenie charytatywne organizowane przez pozytywnie zakręconych 
biegaczy i rowerzystów skupionych wokół naszego stowarzyszenia pod patronatem Ministra Sportu 
i Turystyki Pana Witolda Bańki oraz stacji Polsat News, a także wielu znamienitych Ambasadorów, 
w tym rapera Mezo, mistrza Polski w biegach Artura Kozłowskiego czy piłkarza Ruchu Chorzów 
Mariusza Stępińskiego.

Podzieliliśmy się na 2 zespoły: biegowy i rowerowy.

Przemierzyliśmy Polskę pokonując łącznie ponad  5000 kilometrów w 7 dni bez przerwy: dzień i 
noc,  w systemie sztafetowym. Biegacz minimum 20 kilometrów, a rowerzysta 100. Trasa biegu 
(mapka w załączeniu) przebiegała przez całą Polskę: od Zakopanego, aż po Gdańsk, między innymi 
przez Państwa region.
Priorytetem jest dla nas zbiórka funduszy na leczenie, rehabilitację i sprzęt niezbędny do życia dla 
16-tu  chorych  dzieci  wytypowanych  spośród  podopiecznych  kilku  fundacji,  których  sytuacja 
materialna  nie  pozwala  na  samodzielną  walkę  z  chorobą-  muszą  prosić  o  pomoc  zewnętrzną- 
między innymi instytucje takie jak Państwa.
Na  naszych  koszulkach  zamieściliśmy napis  "Wyjdź  z  cienia  zacznij  się  ruszać"-  to  nasz  cel 
drugorzędny-  walka  z  depresją  poprzez  sport.  Jest  to  odpowiedź  na  problem,  który  dotyczy 
aktualnie około miliona osób w Polsce. Chcemy wyciągać z domów chore osoby i zachęcać je do 
aktywności.  Wierzymy,  że  to  najlepszy sposób terapii,  co  jest  również  udowodnione naukowo. 
Jesteśmy pełni pasji, którą chcemy zarazić inne osoby.

• Ilość uczestników:
60-ciu reprezentantów Klubu w sztafecie, ok 400-tu dodatkowych uczestników na trasie, którzy 
przyłączali się do zawodników (w tym grup biegowych i rowerowych), kilka tysięcy widzów na 
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trasie oraz kilkadziesiąt tysięcy biernych widzów oglądających relację za pośrednictwem mediów, 
m.in. stacji Polsat News.

• Formy i metody promocji zastosowane podczas realizacji przedsięwzięcia:
Zamieszczenie logo miasta Kędzierzyn-Koźle i informacji o patronacie na nośnikach takich jak:

 strona internetowa
 fanpage'u wydarzenia na Facebooku
 plakaty, ulotki
 samochody bezpieczeństwa

 Zorganizowanie konferencji z udziałem mediów i przedstawicieli władz Kędzierzyna-Koźle 
dotyczącej wydarzenia Pomarańczowa poMOC

 Nagranie filmiku z przebiegu sztafety przez miasto Kędzierzyn-Koźle
 Uroczyste przywitanie członków sztafety z udziałem władz Kędzierzyna-Koźla
 Bezpośredni udział mieszkańców i środowisk biegowych z Kędzierzyna-Koźle w sztafecie

Herb  miasta  Kędzierzyna-Koźle  został  umieszczony  także  na  specjalnie  zaprojektowanych 
koszulkach startowych uczestników sztafety. Koszulki pojawiały się w licznych relacjach z biegu, 
między innymi kilkukrotnie  w stacji  Polsat  News,  w regionalnych mediach na  trasie  biegu,  w 
publikacjach prasowych, internetowych, na fanpejdżach zarówno pomarańczowej poMOCy jak i 
zawodników, a także widzów.

• Jakie cele udało się osiągnąć dzięki realizacji imprezy? 
o promocja regionu 
o promocja sportu 
o promocja turystyki
o aktywizowanie środowisk lokalnych
o działalność charytatywna
o propagowania zdrowego stylu życia
o przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez aktywność fizyczną

Dzięki działaniom związanym z Pomarańczową poMOCą udało się zebrać fundusze na leczenie i 
rehabilitację chory dzieci objętych akcją. Zbiórka funduszy trwać będzie nadal do końca roku.








