
A.& . Kędzierzyn-Koźle 29.10-2021 rok.
(miejsce, data)

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora:

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

2. Nazwa wydarzenia: ' )

„BIEGOWY wnznnnnwMIEŚCIE mozuwoścr'

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):
- Sobota 23.10.2021 r. godz. 10:00 do 13:00 „IV Mały, Większy iNajwiększy — Zostań

Maratończykiem” (Biegi dla dzieci. młodzieży i dorosłych).
-— Sobota 23.10.2021 r. godz. 16:00 do 18:00 „V MINI MARATON MANHATAN Pamięci

Jana Pawła II.
- Niedziela 24.10.2021 r. godz. 09:00 do 16:00 „xrx MARATON ODRZANSKI.
Hala Sportowa "Śródmieście" Al. Jana Pawła [[ 29 ulice centrum miasta K— Koźla.

4. Zasięg terytorialny: . .

' Międzynarodowy, krajowy.

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

Sportowy

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: w sobotę 312 osób iw niedzielę 231 osób.

— gościfwidzów: w sobotę ok. 100 osób iw niedzielę ok. 130 osób

— organizatorów (wraz :: wolontariuszami): w sobotę 25 osób i w niedzielę 35 osób

7. Opis realizacji wydarzenia: ' .

Biegowy Weekend w Mieście Możliwości realizowany był podczas dwóch dni tj. 23 i 24

paździemika 2021 roku w.” okolicach Hali Sportowej ,.Śródrriieście” w K—Koźlu. '

Pierwszego dnia tj. sobota od godziny 11:00 do 12:30 startowały dzieci przedszkolne i

szkolne na różnych dystansach (od 100 do 800 metrów).

Wydarzenie pn. „IV Mały, Większy i najudększy — Zostań Maratończykiem” przebiegało

sprawnie, a udział wzięło 88 dzieci dzieci i młodzieży. „V Rodzinny Bieg z Torbarni”

został przeprowadzony o godzinie 13:00 i wzięło W nim udział 112 osób.

Tradycyjnie dla pamięci Naszego Wielkiego Rodaka odbył się przemarsz z kwiatami do

Pomnika Jana Pawła II.

Po przerwie ok. 1 godzinie zaczęli się gromadzić zawodnicy „V Mini Maratonu Manhatan

Pamięci Jana Pawła II”, którzy na starcie do biegu stanęli o 16:00, aby przebiec ulicami



miasta po zabezpieczonej trasie mierzącej 4,2km. w biegu wzięło udział 112 osób
młodzież i dorośli w większości mieszkańcy miasta K—Koz'le.

Drugi dzień skierowany był do biegaczy długodystansowców, osób powyżej 18 -tego roku

życia. „XIX Maraton Odrzański” to dystans 42.195 km, więc Zawodnicy w ilości 231 osób

(w tym sztafetylbiegali od godziny 09:00 do ok. 15 ~tej po trasie z Atestem PZLA.

Całość niedzielnego wydarzenia zakończyła się ok. godziny 17 -tej.

Dwudniowy „Biegowy Weekend w Mieście Możliwości” przebiegał sprawnie i bez zakłóceń.

8. Szczegółowy Opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Informacja o planowanym wydarzeniu przekazana była w tygodniu poprzedzającym

imprezę w Radio Park oraz na plakatach. Dzień przed weekendem biegowym jeździł

samochód z megafonem informujący mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym.
Na łamach gazety KK24 ukazał się artykuł. Telewizja Polska Program 3 Opole

wyemitowała relacje z X[X Maratonu Odrzańskiego w piątkowym wydaniu SPORT

Opolski 29.10.2021 roku. Relacja: _https://opole.tvn.pl/l 704558/suort-onols_ki_

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: _

Partnerem biegowego weekendu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-

Koz'lu a jego wkład w całość wydarzenia był bardzo istotny:

- Możliwość lokalizacji biura zawodów, szatni, natrysków, toalet dla zawodników,

dekoracji, parkingów oraz trasy biegów dziecięcych.

- Korzystaliśmy również z ławo stołów i barierek ochronnych.

- Otrzymaliśmy miej sce na banery i plakaty oraz dostęp do zasilania w energię elektryczną.
To bardzo istotne i ważne punkty, aby sprawnie przeprowadzić całość zadania.

_ Dodatkowo uczestnicy Biegowego Weekendu mieli możliwość darmowego wejścia na

krytą pływalnię w wyznaczonych godzinach.

Projekt był współfmansowany ze środków Gminy Kędzierzyn—Koźle.
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