
Kędzierzyn-Koźle, 10.01.2021 r.
(miejsce, data)

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle .- T' _' _...__.___

1. Nazwa organizatora:

parkrun Kędzierzyn-Koźle

2. Nazwa wydarzenia: "1*————-— ————__

Siódma rocznika powstania parkrun Kędzierzyn—Koźle oraz bieg #3 00

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

08.01.2022, Kędzierzyn-Koźle

4. Zasięg terytorialny:

Ogólnopolski

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

wydarzenie sportowe — podsumowanie siedmioletniej działalności ogólnoświatowej

inicjatywy oddolnej pn. parkrun w Kędzierzynie-Koźlu

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: około 80

— gości/widzów: okolo 20

— organizatorów: 4

7. Opis realizacji wydarzenia:

Wydarzenie odbyło się w dniu 10.01.2022- Miejscem spotkania był kozielski park oraz

Dom-Kultury Koźle. Wydarzenie odbywało się z okazji siódmej rocznicy pierwszego biegu

parkrun w Kędzierzynie—Koźlu. 3.5tycznia 2015 roku po raz pierwszy odbyło się spotkanie.

Kędzierzyn-Koźle dołączył do tej oddolnej inicjatywy jako 16 lokalizacja w Polsce. Dzisiaj

na mapie spotkań jest ich blisko 100. Parkrun to spotkania realizowane w pełni przez

zespół wolontariuszy. Są to bezpłatne cotygodniowe biegi, marsze na dystansie 5 km.

Spotkanie w ramach obchodów siódmej rocznicy zgromadziło na stracie blisko 80 osób

(potwierdzenie ilości uczestników: wxwaparitmn.pl,-'"kedzierzynkozleiresults) oraz grono



wolontariuszy i przyjaciół inicjatywy w Kędzierzynie-Koźlu. Po wspólnym biegu,

podsumowaliśmy siedem lat działalności inicjatywy W Kędzierzynie-Koźlu.

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

Wydarzenie było promowane w mediach społecznościowych na profilu

@fabrykaaktywnosciXYZ, @parkrun Kędzierzyn-Koźle. Relacja 2 wydarzenia została

zamieszczona również na profilu Kędzierzyn-Koźle miasto możliwości

Materiały prasowe: wg załącznika

Informacja () partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Partnerem i współorganizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury

Podpis:

parkrun Kędzierzyn-Koźle
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Biegaj, truchtaj, maszeruj
w każdą sobotę!
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