
Kędzierzyn-Koźle 03.11. 2021 rok.
(miejsce, data)

_Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle

1. Nazwa organizatora:

' Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Debra Rodzina”
2. Nazwa wydarzenia:

„IV Cross Tribike Niepodległa?

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

- Sobota 30.10.2021 r. godz. 10:00 do 16:00
Hala Sportowa "Śródmieście" Al. Jana Pawła II 29 (trasa po terenie Nadleśnictwa

Kędzierzyn).

4. Zasięg terytorialny:

Regionalny.

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

Sportowy

6. Liczbowe określenie uczestników:

- uczestników: 102 osoby.

— gości/widzów: ok. 50 osób

-— organizatorów (wraz z wolontariuszami): 20 osób

7. Opis realizacji wydarzenia:

„IV Cross Tribike Niepodległa” to wyścigi rowerów przełajowych dla zawodników z
licencją PZKoloraz wyścigi rowerowe dla osób uprawiających ten sport rekreacyjnie. W

imprezie udziai brały dzieci w wieku od 3 -latka do 60 —cio latka. Baza wyścigu tj. biuro

zapisów, dekoracja zlokalizowane były w budynku hali sportowej „Śródmieście”,

natomiast start, meta i trasa znajdowały się ok. 100 od hali sportowej tj. na terenie

* Nadleśnictwa Kedzierzyn. Zawody podzielone były na dwa bloki — Pierwszy od 10:00 do

13:00 starty i dekoracja zawodników z licencją PZKol w kategoriach (Żak, Młodzik, Junior
młodszy, Junior, Masters). Drugi blok od 14:00 do 16:00 starty i dekoracja zawodników
bez licencji (dzieci i młodzież podzieleni na kategorie wiekowe). Każdy uczestnik

zawodów otrzymał pakiet startowy, poczęsmnek i nagrody rzeczowe, natomiast zawodnicy
na podium otrzymywali puchary, medale i nagrody rzeczowe.

Wydarzenie pn. „IV Cross Tribike Niepodległa” przebiegało 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. Telewizja Polska Program 3 Opole wyemitowała

relację z „IV Cross Tribike Niepodległa” dnia 03.11.2021 roku w środowym wydaniu

SPORT Opolski. Relacja: https:!/opole.tvp.pl/i704558/sport-opolski

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

Partnerem wyścigów rowerowych był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-

Koźlu a jego wkład w całość wydarzenia był bardzo istotny:

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

dekoracji.

- Korzystaliśmy również z ławo stołów i barierek ochronnych na trasę zawodów.

— Otrzymaliśmy miejsce na banery i plakaty oraz dostęp do zasilania w energię elektryczną.

To bardzo istotne i ważne punkty, aby sprawnie przeprowadzić całość zadania.

Dodatkowo uczestnicy mięli możliwość darmowego wejścia na krytą pływalnię w

wyznaczonych godzinach.

Na dwa dni przed realizacją zawodów otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Grupy Azoty na

techniczno — logistyczne zabezpieczenie imprezy (trasy, startu'i mety zawodów).

Starostwo Powiatowe Kędzierzyn — Koźle wsParło zadanie poprzez zakup pucharów.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle (Mały grant 19A).

10. Podpis:
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