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URZĄD M I ASTA 
47·200 Kędz ierzyn.Koile 

ul. Grzegorz a Piramowicza 32 

02 -11- 2020 

Kędzierzyn·Kożle.3 I. I 0.2020 
(miejsce, dala) 

Biuro Informacji i Promocji Miasta 

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

l. Nazwa organizatora: 

Inicjatywa lokalna-Ewa Hałambiec i Tomasz Siciak 

2. Nazwa wydarzenia: 

IX SZTAFETA PŁYWACKA Olimpiad Specjalnych 

3. Tennin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie hannonogram): 

16.10.2020 Kryta pływalni w Kędzlerzynie-Koźlu przy Al.Jana PawIa n 
Program Imprezy: 

07.00.- 07.15 Powitanie uczestników przez p,Prezydent Sabiną Nowosielską, przepłynięcie 

w stroju nurka pod woda z flagą zawodnika Olimpiad Specjalnych Adama Sobiecha pod 

czujnym okiem instruktora Janusza Czachora, wciągnięcie flagi, oficjalny start sztafety 

07.15-21.37 pływanie wszystkich chętnych uczestników na dużym basenie; 

21.37- zakończenie IX Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych, 

ściągnięcie flagi, podziękowanie wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego. 

4. Zasięg terytorialny: 

Mieszkańcy województwa opolskiego 

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

Sportowy 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: 185 

- gości/widzów: 10 

- organizatorów: 40 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

IX OPOLSKA SZTAFETA PŁYWACKA Olimpiad Specjalnych, zostala przeniesiona z dnia 

02.04.2019r. na 16.1O.2020r.(pismo o zmianie terminu ze' względu na COVID zostalo złożone 

w Urzędzie Miasta)Sztafeta odbywala się tylko dużym basenie w godz.07.00-21.37 a stosując 

reżim sanitarny wykorzystaliśmy szatnie na małym basenie krytej pływalni w Kędzierzynie

Koźlu, udzial wzięło 185 osób ,w tym 19 zawodników Olimpiad Specjalnych ,przepłynęliśmy 

13 239 basenów, najwięcej basenów wśród mężczyzn bo 300 przepłynąl Artur M. , a wśród 



· ; kobiet220 Nikola K., najmlodsi uczestnicy:Bianka(2,S) i Aleksander Barciak(4,S) najstarszy 

uczestnik 81 lat p.Tomala i 78-letnia p.Janina. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat 

Uczestnictwa, talon na wyżywienie(slodką bulkę, wodę mineralną, kawę, herbatę, kruche 

ciasteczka) torbę opisaną imieniem i nazwiskiem 
"; .. '~;. 

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

wykorzystanie herbu/logotypu Urzędu Miasta: plakaty, certyfikaty uczestnictwa, torby
nagrody dla uczestników, identyfikatory i koszulki dla organizatorów 
-ekspozycja bannerów i flag: duży basen krytej pływalui w Kędzierzynie-Koźlu 
-~rtykuł w "Gościu niedzieluym'? 

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzi~cie: 

Starostwo Powiatowe Kędzierzyn-Koźle 

Podpis: Ewa Halambiec Tomasz Siciak 
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