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Sprawozdanie 7 wydarzenia objętego HonorowymPatronatcm
Prezydenta Miasta Kedzierzyri—Kozle.—.-_'-_. _'_-'. " .' . _.

Nazwa organizatora?
Stowa rzy-"szenie Inicjatyw Społecznych XYZ.
Nazwa wydarzenia:
GALA BIEGOWEGO GRAND PRIX KDZIĘDZIERZYNA-KOŻLA 2021
Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):
18.12.2021. Kędzierzyn-Koźle .
Zasięg terytorialny-': ,
ogólnopolski
Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):
wydarzenie sportowe — podsumowanie cyklu
Liczbowe określenie uczestników:

—- uczestników: około 100
— gości/widzów: okolo 50

— organizatorów: 4

7- Opis realizacji wydarzenia:

Wydarzenie odbyło się w dniu 18.12.2021 roku. Gala Biegowego Grand Prix Kędzierzyna-
Koz'la to zwieńczenie cyklu siedmiu biegów organizowanych przez czterech niezaleznych
organizatorów: MOSiR, KS Koziołek, Fundacja Odrzańskie Konsorcjum i Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych XYZ. W okresie od maja do grudnia odbyło się siedem biegów.

Odbiorcami zadań byli mieszkańcy Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz mieszkańcy wielu miasr

Polski. W wydarzeniu podsumowującym rok startów wzięło udział blisko lUO osób. Tyru-ł

Grand i Super Grand Prix zdobyło blisko 80 uczestników spośród blisko 800 startujących _

w biegach zrzeszonych w BGP, W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście oraz kibice

chcący oklaskiwać zdobywców. Każdy uczestnik, który ukończył minimum 5 z 7 biegów

otrzymał pamiątkowy puchar oraz certyfikat zdobycia Grand Prix Kędzierzyna-Kozła. W
. . .. . , .' . |' .) .,

czasie gali przedstawiono pr0jekCJe filmowe z wydarzen biegowych _0_ ].

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

' "' * ' roliluWydarzenie bvło promowane w mediach społecznoscrowych na p
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Materiały prasowe:

Film: https:ff'wwwyoutnbc.conv'x-vatch'jy;___Iggątlj ] [318g

Media:

Lokalna24: http:?”wwwllokal111124...pł;wiailrnnoscrf' ] (mi?.naiIcpsi—zustnl_i-„nngrodzcni—gajn—

biegon-egn-gi'and—prix—kedzicrxynn-knzłiar-203 I -

rdzą? [ma . l_i-yAlQ @UodJiZnS v_|_(_”in_l__.r+i1~_n1 I %Vu ! lin m'/,/_. Yixiłsęłji e_YI )( toy !. . czt)
nSZexpóg

Radio Doxa: https://doxa.fm/aktuałnosci/region/nagrody-dla-naj wytrwalszych-biegaczy-

przyznane/?fbclid=IwARł 8al__5tpMV5qij riP I jooQuqwtdMYtćłQDcvSpUx9vU8AGnO
XFVj iA

Informacja (› partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:
Partnerem i wsp'ółorganizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kędzierzynie-Koźlu, Klub Sportowy Koziołek, Fundacja Odrzańskie Konsorcjum oraz
Gmina Kędzierzyn—Koźle

ceprezes
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ

Kędzierzyn-Koźle
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