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ul. Grzegorza Piramawicz. 32 

24 -11- 2020 

Kędzierzyn-Kożle 24.11.2020 rok. 
(miejsce, data) 

Sprawo danie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Biuro Informacji i Premocji Miasta Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

l. Nazwa organizatora: 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina" 

2. Nazwa wydarzenia: 

"III Kryterium Tribike im_ Wernera Lepicha" 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

- Piątek 20.11.2020 r. godz. 10:00 do 16:00 

Hala Sportowa "Śródmieście" Al. Jana Pawła II 29 (droga asfaltowa przed krytą 
pływalnią, deptak rowerowo - pieszy przy Placu Młodzieży w Kędzierzynie- Koźlu). 

4. Zasięg terytorialny : 

Krajowy_ 

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

Sportowy 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: 327 osób. 

- gości/widzów: Obecni byli trenerzy zawodników ok. 30 osób 

organizatorów: 25 osób (wraz z wolontariuszami) 

7. Opis realizacj i wydarzenia: 

Ze względu na wprowadzenie w naszym kraju tzw. "Czerwonej Strefy" oraz zakazu 

organizacji imprez sportowych - amatorskich jako organizatorzy musieliśmy prosić władze 

Polskiego Związku Kolarskiego, aby nasze wyścigi mogły być zaliczone do punktacji 

Pucharu Polski PZKOL. Impreza tylko i wyłącznie pod egidą Polskich Związków 

Sportowych mogła być zrealizowana. Jako organizatorzy musieliśmy zastosować się do 

wytycznych krajowych zachowując szczególną ostrożność w trakcie w/w wydarzenia. 

Piątek 20.11.2020 roku od godziny 10:00 do 16:00 odbywały się starty poszczególnych 

kategorii i grup wiekowych. Udział zawodników w wyścigach był stopniowy (od 10 ociu 

do maksymalnie 60 kolarzy). Dla bezpiecznego przeprowadzenia imprezy po zakończeniu 

zmagań na trasie dokonaliśmy dekoracji zwycięzców dla kilku kategorii, aby uniknąć zbyt 

dużego nagromadzenia osób w jednym miejscu odbyły się trzy dekoracje. 

Całość wydarzenia przebiegała sprawnie, bez zakłóceń i zakończyła się ok. godz. 16 -tej . 

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. Po wydarzeniu na łamach gazety KK24 wraz ze 

zdjęciami ukazał się artykuł a w TVP 3 Opole będzie emitowany reportaż z wydarzenia. 

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

Partnerem wyścigów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu ajego 

wkład w całość wydarzenia był bardzo istotny: 

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

dekoracji, parkingów oraz trasy dużej części trasy wyścigów. 

- Korzystaliśmy również z ławo stołów i barierek ochronnych. 

- Otrzymaliśmy miej sce na banery i plakaty oraz dostęp do zasilania w energię elektryczną. 

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

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle, Samorządu 

Województwa Opolskiego oraz Powiatu K-Koźle. 
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