
Bieg rozgrywany bêdzie na dystansie 3,3 km. Na pokonanie trasy rozpoczynaj¹cej 
i koñcz¹cej siê w Skate Parku masz, a¿ jedn¹ godzinê, dlatego te¿ nie musisz obawiaæ siê 
dystansu i tempa! Mo¿esz przecie¿ pokonaæ trasê marszobiegiem, marszem a nawet 
spacerem!! 
Zwyciêzc¹ biegu jest ka¿dy kto weŸmie w nim udzia³, poniewa¿ zamys³em Organi-
zatorów jest brak klasyfikacji koñcowej. Chêtnych do udzia³u zapraszamy do siedziby 
Stra¿y Miejskiej we Wrzeœni przy ul. Ratuszowej 1.

 
UWAGA! Ka¿dy uczestnik otrzyma na mecie Biegu upominek i bêdzie bra³ udzia³ 
w losowaniu nagród. Bêdzie móg³ równie¿ skorzystaæ z mo¿liwoœci zbadania m.in. 
ciœnienia i poziomu cukru we krwi! 

 

ORGANIZATORZY

Burmistrz Miasta 
i Gminy Wrzeœnia

Gminna Komisja 
Profilaktyki
i Rozwi¹zywania 
Problemów 
Alkoholowych

10 maja 2009 roku (niedziela) 
godz. 10.00 – 12.00

ka¿dy uczestnik bêdzie zwyciêzc¹!

 „Ca³a Polska Biega” ... a Wrzeœnia po zdrowie 

Zapisy prowadzone bêd¹ od 4 maja do 9 maja 2009 roku 
w godzinach 9.00 – 19.00 oraz w sobotê w godzinach 9.00 – 13.00.

PATRONAT MEDIALNY



REGULAMIN

I. Termin: 10 maja 2009 roku (niedziela) – godz. 10.00 – 12.00

II. Trasa Biegu: d³ugoœæ trasy – 3,3 km, (Start – Skate Park – Park im. Józefa Pi³sudskiego – ul. Parkowa – 
œcie¿ka rowerowa – tama na Zalewie Wrzesiñskim – œcie¿ka rowerowa – dukty leœne przy ul. Czerniejewskiej 
w pobli¿u Zalewu – tama – œcie¿ka rowerowa – Park im. Józefa Pi³sudskiego – Skate Park – Meta.)

III.  Limit czasu na pokonanie trasy: 1 godz.

IV.  Uczestnicy:                                                                                                                                      
- uczestnikiem mo¿e zostaæ osoba powy¿ej 10-go roku ¿ycia,
- dzieci do lat 10 mog¹ uczestniczyæ w Biegu tylko pod opiek¹ rodziców lub opiekunów,

- z uwagi na ograniczona iloœæ uczestników o przyjêciu na Bieg decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.  

V. Zg³oszenia: 
- zg³aszaæ siê mo¿na od 4 maja do 9 maja 2009 roku w siedzibie Stra¿y Miejskiej we Wrzeœni ul. Ratuszowa 1 
  w godzinach 9.00 – 19.00, w sobotê (9.05.) w godz. 9.00 – 13.00.

VI. Nagrody:
- losowanie atrakcyjnych nagród wœród osób, które zakoñcz¹ Bieg,
- ka¿dy uczestnik otrzyma na mecie Biegu upominek .

VII. Zabezpieczenie Biegu:
- Bieg bêdzie odbywa³ siê przy ruchu zamkniêtym,
- na mecie Biegu zapewniamy pomoc s³u¿b medycznych,
- Organizator ubezpiecza uczestników Biegu.

VIII.  Uwagi koñcowe:
- wszelkie spory rozstrzyga Organizator,
- Organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zejd¹ z trasy Biegu,
- wszelkie informacje w sprawie Biegu udzielaj¹:

Uwaga: dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat mog¹ uczestniczyæ w Biegu samodzielnie po 
przed³o¿eniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga: w dniu Biegu nie bêd¹ prowadzone zapisy!

Anna Grzybowska                   tel. (0-61) 640 39 40
Anna Hedrych Stanis³awska  tel. (0-61) 640 41 03
Miros³aw Morawski                 tel. (0-61) 640 41 00

Zapisz siê – przyjdŸ - pobiegnij 
... i wygraj swoje zdrowie!   

START

META

CPark im. Józefa Pi³sudskiego przy Skate 
Parku.  Dalej C prosto alejk¹ przez 
mostek do ul. Parkowej C nastêpnie 
w prawo w dó³ ulicy C na koñcu ulicy 
w lewo œcie¿k¹ rowerow¹ C  pod 
wiaduktem kolejowym w stronê tamy C  
na tamie Zalewu Wrzesiñskiego w prawo 
C  nastêpnie w lewo œcie¿k¹ rowerow¹ 
wzd³u¿ Zalewu C  w prawo ostatnim 
duktem leœnym C  przy figurce maryjnej 
w prawo C  prosto duktem leœnym 
w stronê restauracji Czardasz C  dalej 
kieruj¹c siê w stronê tamy C  powrót t¹ 
sam¹ drog¹, a¿ do ul. Parkowej C  przez 
bramê wjazdow¹ do Parku C  prosto 
alejk¹ wzd³u¿ Wrzeœnicy C w lewo na 
pierwszym mostku C prosto alejk¹ 
w kierunku Skate Parku C 
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