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. I l" j Promocji Miast~ . 
Biuro In o nnac I --'" awozdanie Z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem -r 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

l. Nazwa organizatora: 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina" 

2. Nazwa wydarzenia: 

"BIEGOWY WEEKEND W MIEŚCIE MOŻLIWOŚCI" 

3. Termin oraz rniejsce"przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

- Sobota 24010..20.20. r. godz. 10.:0.0. do 13:0.0. "III Mały, Większy i Największy - Zostań 
I 

Maratończykiem" (Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych). . 
- Sobota 24.10..20.20. r. godz. 16:0.0. do 18:0.0. "IV MINI MARATON MANHATAN Pamięci 

Jana Pawła II. 
- Niedziela 25 .10..20.20. r. godz. 0.9:0.0. do 16:0.0. ,,xVIII MARATON ODRZAŃSKI. 

Hala Sportowa "Śródmieście" Al. Jana Pawia II 29 ulke centrum miasta K- Koźla. 

4. Zasięg terytorialny: 

Międzynarodowy, krajowy. 

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

Sportowy 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: w sobotę 103 osoby i w niedzielę 177 osób. 

gości/widzów: Ze względów epidemiologicznych widzów brak (czerwona strefa) 

organizatorów: 35 osób (wraz z wolontariuszami) 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

Biegowy Weekend w Mieście Możliwości realizowany był podczas dwóch dni tj . 24 i 25 . . . 

października 20.20. roku w okolicach Hali Sportowej "Śródmieście" w K-Koźlu. Ze 

względu na wprowadzenie w naszym kraju w przed dzień tzw. "Czerwonej Strefy" jako 

·organizatorzy musieliśmy zastosować szczególną ostrożność realizując całość wydarzenia. 

Pierwszego dnia tj. sobota od godziny II :0.0 do 12:30. startowały dzieci przedszkolne i 

szkolne na różnych dystansach (od IDO. do 60.0. metrów). Dla bezpiecznego 

przeprowadzenia imprezy po każdej skończonej kategorii wiekowej dokonaliśmy dekoracji 

zwycięzców, aby uniknąć zbyt dużego nagromadzenia osób w jednym miej scu. Planowany 

"IV Rodzinny Bieg z Torbami" został przeprowadzony w okrojonym składzie rodzin. Do 

marszu Pamięci Jana Pawła II upoważniliśmy tylko trzy osobową delegację z kwiatani.i. 

Pierwsza część imprezy przebiegała sprawn!e a udział wzięło ok. SD dzieci i młodzieży. 



Po przerwie ok. I godzinie zaczęli się gromadzić zawodnicy "IV Mini Maratonu 

Manhatan", którzy na starcie do biegu stanęli o 16:00, aby przebiec dla Jana Pawła n po 

zabezpieczonej trasie mierzącej 4,2km. W biegu wzięło udzial 53 osoby młodzież i dorośli 

w większości mieszkańcy miasta K-Koźle . 

Drugi dzień skierowany był do biegaczy długodystansowców, osób powyżej 18 -tego roku 

życia. ,,xvIII Maraton Odrzański" to dystans 42.195 km, więc zawodnicy w ilości 177 

osób biegali od godziny 09:00 do ok. 15 -tej. W celu rozładowania większej ilości osób w 

jednym miejscu dekorację podzieliliśmy na cztery części rozdzielając każdą z nich małymi 

przerwarm: 

I dekoracja Open Kobiet i Mężczyzn rozpoczęła się już o 13 -tej. 

n dekoracja dla kategorii wiekowych. 

III dekoracja dla sztafet (Mix, Men iWomen) 

IV dekoracja dla mieszkańców K-Koźla i naj liczniej sza drużyna: 

Calość niedzielnego wydarzenia zako~czyła się ok. godziny 16 -tej. 

Dwudniowy "Biegowy Weekend w Mieście Możliwości" przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. 

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

Informacja O planowanym wydarzeniu przekazana była w tygodniu poprzedzającym 

imprezę w Radio Park oraz na plakatach. Dzień przed weekendem biegowym jeździł 

samochód z megafonem informujący mieszkańców· o utrudnieniach w ruchu drogowym. Po 

wydarzeniu na łamach gazety KK24 wraz ze zdjęciami ukazał ·się artykuł oraz w TVP 3 

Opole o godzinie 21 :40 w niedzielę 25.10.2020 roku emitowany był reportaż z dwudniowej 

imprezy biegowej . 

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

Partnerem biegowego weekendu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie

Koźlu ajego wkład w calość wydarzenia był bardzo istotny: 

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

dekoracji, parkingów oraz trasy biegów dziecięcych. 

- Korzystaliśmy również z ławo stołów i barierek ochronnych. 

- Otrzymaliśmy miejsce na banery i plakary oraz dostęp do zasilania w energię elektryczną. 

To bardzo istotne i ważne puukty, aby sprawnie przeprowadzić cajość zadania. 

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

lO. Podpis: 
STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH 

"DOBRA RODZINAH 
47-220 Kędzierzyn-Kotle 

ul. Dmow i o 38/5 

Cj
I07-.3.1 ; R GON 160351209 

tet tk82 7 q; o~ 114 382 

. ~ V--


