
Kędzierzyn-Koźle, 28.12.2021 r.
(miejsce, data)

Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ

2. Nazwa wydarzenia: CYKL AKTYWNY KĘDZIERZYN-KOŻLE 2021

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

Od 15 lutego do 31 października 2021, Kędzierzyn-Koźle

4. Zasięg terytorialny:

ogólnopolski

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

Cykl czterech wydarzeń sportowych

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: około 600

— gościlwidzów: około 200

— organizatorów: 1 .

7. Opis realizacji wydarzenia:

Cykl aktywny Kędzierzyn-Koźle to cztery imprezy biegowe rozgrywane w okresie od lutego

do października 2021: Leśna z hakiem (na dystansie około 6 km), Gruba Dycha na Dąbrowie

(około 11 km), Bieg 6.godzinny (pierwszy tego typu bieg na Opolszczyźnie — zwycięzcy

pokonali ponad 70 km), Strasznie Fajna Piątka (dystans 5 km). Wydarzenia organizowane

były w taki sposób, żeby mogli w nich brać udział wszyscy zainteresowani aktywnym

spędzaniem czasu, bez względu czy są zaawansowanymi biegaczami czy dopiero

r02poczynają swoją przygodę. W żadnym biegu nie były wyznaczone limity czasu na

pokonanie trasy, dzięki czemu wydarzenia dotarły do szerokiego grona odbiorców. Łącznie

w cyklu udział wzięło blisko 600 uczestników z miasta, województwa i kraju. Wydarzenia

były organizowane na urozmaiconych trasach: las na osiedlu Azoty, park miejski na NDM,

las na osiedlu Piastów, park w Koźlu. Dzięki temu uczęstnicy mieli okazję poznać różne

zakątki miasta. W wydarzeniach udział brała grupa zawodników spoza Kędzierzyna—Koźla

dzięki czemu promowaliśmy miasto jako miejsce przyjazne aktywności ruchowej.

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

Wydarzenie było promowane w mediach społecznościowych na profilu

@fabrykaaktywnosciXYZ, www.sisxyzpl.



Materiały prasowe:

Film: '
https :„wwwyoutube.com/watch?v=rs4tMpNMc

https :„Www.youtube:com/v@jt_ch?v=Rh 1 06_vTGFU_&_t__=_1_2_s

httpsWww.facebook.com/fabrgaaktywnosciXYZ/videosQB03 001 179829868

Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Partnerem wydarzeń był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oraz

Miejski Ośrodek Kultury.

Podpis:

Tomasz Cholewiński

Wiceprezes

Storvarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ

Kędzierzyn-Koźle
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