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Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle

1. Nazwa organizatora:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ

2. Nazwa wydarzenia:

Dzień Dobry Kędzierzyn-Koźle — półmaraton leśny.

3. Termin oraz miejscerprzedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

10.10.2021, Kędzierzyn—Koźle

4. Zasięg terytorialny:

ogólnopolski

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

wydarzenie sportowe

6. Liczbowe określenie uczestników:

—- uczestników: 220

— gości/widzów: około 100

— organizatorów: 2 .

7. Opis realizacji wydarzenia:

Wydarzenie odbyło się w dniu 10.października 2021 roku. Dzień Dobry Kędzierzyn-Koźle

to pierwszy pólmaraton leśny rozgrywany na . terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. W

wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. Rywalizacja odbywała się na dwóch

dystansach: ćwierć i półmaratonu oraz w trzech kategoriach rywalizacji: bieg, nordic

walking oraz canicross. W Wydarzeniu wzięli udział zawodnicy z wielu miast polski dzięki

temu mieliśmy możliwość promowania Gminy Kędzierzyn-Koźle jako miasta przyjaznego

aktywności ruchowej.

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

Wydarzenie było promowane w mediach społecznościowych na profilu

@fabrykaaktywnosciXYZ, https://www.facebook.com/events/749993165901581/ oraz

@DDKKpolmaraton oraz W.Sisxyzpl (haps://sisxyz.pl/nohnaraton-lesny-dzien-dobry-

kedzierw—kozle-nordic-walldng-bieg-na-10—kilometrow-w—tak-pieknych—opolicznosciaci

przyrody-niepowtarzalneif) informacje o wydarzeniu były zamieszczone w lokalnym .

Radio Park oraz portalach lokalnych mediów @KK24.pl (https:/fkk24.p1/trwaj a-

przygotowania-do—pol-i-cwiercnraratonu—biegacze-beda-rvwalizowac—na—pieknei-trasie-



lesnej/?itbclid=IwAROrWFxZ1OYRtqcOjRiQi3CEZcLGrtrnAXFpMc-

HStl 0xS9FuM7I) oraz ogólnopolskim portalu maratonypolskiepl

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

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia był Miej ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Kędzierzynie-Koźlu. Partnerem" było Nadleśnictwo Kędzierzyn, które udostępniło nam

tereny leśne. Partnerem wydarzenia była Szkoła Podstawowa numer 3, w której znajdowało

się biuro zawodów. Sponsorem wydarzenia był Browar Głubczyce oraz Dealer marki

Hyundai — Eltrans Opole oraz agencja marketingowa Emblematcom. Partnerem

technicznym była firma Evado, Profi-Art, DeepRun oraz Time-Sport.pl, które wspierały

nas w obsłudze biegu i wydarzenia. Partnerzy wspierali nas finansowo m.in. poprzez zakup

' nagród dla uczestników wydarzenia. Fundatorem nagrody dla najszybszego mieszkańca

województwa opolskiego był Pan Andrzej Buła Marszałek województwa opolskiego.

10. Podpis:

Tomasz Cholewiński

Wiceprezes
TChOIEWIńSkI - Elektronicznie podplsany przez

' ' ' TChoIewIńskI - wiceprezes SISXYZStowarzyszenie Ime]atyw Społecznych XYZ wiceprezes SISXYZ Data: 202131” mkamroo.

Kędzierzyn-Koźle



"a z?? _

|' ;,

' Kędzierzyn-Koźle-
1 półmarałon leśny 2021

15.10.2021

SIS XYZ
Autor: Tomasz Cholewiński
www.sisxyz.pl





"1' o
- .117151 ': w-r- - .. . dgaundobglFEŻJ„

.. -_1.:.

.I. '.I. ~. :. , _ . . .

. . . , „(wn _

. „ ”EA wid-*"
'

1~ .k'l; ,.” . IŚ

3- ”. "tu!-d .
- -um:"—-."'-?5.-'$l-_..ax _

Dokumentacja dostępan na profilu FB @fabrykaaktywnosciXYZ oraz www.sisxyz.p|




