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Sprawozdanie z wydarzenia obj @tego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kgdzierzyn—Koile
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Imcgatywa lokalna-Ewa Halamblec 1 Tomasz Slcnak I) :1:'1 fl 2 -m_ $99?
I

Qua;

2. Nazwa wydarzenia:
x SZTAFETA PLYWACKA Olimpiad Specjalnych 5 8'2”"; ‘nformacji i Promocsg

3. Termin oraz miej sce przedsieniqcia (opcjonalnie harmonogram):

02.04.2022 Kryta pl'ywalni w Kgdzierzynie—Koilu przy ALJana Pawia II

Program imprezv:

07.00—07.05 Powitanie uczestnikéw pmez organizatoréw Ewg Halambiec i Tomasza Siciaka,

wciggnigcie flagi, oficjalny start sztafety

07.05-21.00 p§ywanie wszystkich chgtnych uczestnikéw n3 duiym basenie,w godz.10.00—16.00 na

maiym basenie

21.00-21.37 plywanie zawodnikéw z niepeinosprawnoécig intelektualna W asyécie ratovmikéw

MUKS WOPR Kgdzierzyn-Koile

21.37- zakoficzenie IX Sztafety Ptywackiej Olimpiad Specjalnych,

éciagnigcie flagi, podzigkowanie wszystkim czbnkom Komitetu Organizacyjnego i uczestnikom

sztafety przez p,Sabin§ Nowosielskg-Prezydenta Kgdzierzyna—Koile, Pawia Maselko-Starostg

Powiatu Kgdzierzyfisko—Kozielskiego, ks.Pra§ata Edwarda Bogaczewicza

4. Zasiegg terytorialny:

Mieszkaficy wojewédztwa opolskiego

U1 . Charakter przedsiniegcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

Sportowy

6. Liczbowe okres'lenie uczestnikéw:

— uvzestnikéw: 395

— gos’ci/Widzéwz 150

— orgamzatoréwz 50

7. Opis realizacji wydarzenia:

IX OPOLSKA SZTAFETA PLYWACKA Olimpiad Specjalnych odbyla Sig 02.04.2022 n2

duiym basenie w g0dz.07.00-21.37 iw g0dz.10.00-16.00 na malym basenie krytej pkywalni W



Kgdzierzynie—Keilu, udziak wzigio ... oséb ,W tym 19 zawodnikéw Olimpiad Specjalnych

,przepiyngiiémy 26 557 basenéw. Kaidy uczesmik otrzyma! Certyfikat Uczestniciwa, E22011 112

wyfiywienidslodka buikQ, wade; Illinemlm;a kawg, herbatg, kruche ciasteczka) twbg—nagrodg

opisanq imieniem i nazwiskiem

8A Szczegéiowy opis sposobu promocji wydatzenia (radio, plakaty, gazeta):

wykorzystanie herbu/logotypu Urzgdu Miasta: plakaty, certyfikaty uszestnict’wa, tog-by-
nagrody dla uczesmméw, identyfikatery i keszulki dla organizatoréw
-ekspozycja banneréw i flag: dairy i maky basen krytej plywalni w Kgdzierzynje-Koflu
audit; ”Park”, radii» Doxa, TWM

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich Widad w przedsiniegcie:

Statustwo Powiamwe qziemyn—Kofle - 3000 21

(7 ‘
Podpis: 6W Y ,,W
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