
Ósma edycja Polska Biega. Cel? Biegamy wszędzie!

Od kilku dni samorządy, szkoły, organizacje sportowe, parafie, firmy i inne 
instytucje mogą rejestrować biegi, które odbędą się w weekend Polska Biega
18-20 maja. Być może będzie to największa impreza sportu amatorskiego na świecie!

Sza now ni Pań stwo!
Bez Was nie da my ra dy roz bie gać ca łej Pol ski. Za chę ca my: włącz cie się do ak cji!

Pol ska Bie ga to po mysł bie go wych za pa leń ców – Ro ber ta Ko rze niow skie go, mi strza olim pij skie go w cho dzie, oraz Pio tra Pa ce wi cza i Woj cie cha Sta szew skie go – re -
dak to rów „Ga ze ty Wy bor czej”. Sześć lat te mu za pro po no wa li, że by w ca łej Pol sce w je den kon kret ny we e kend zor ga ni zo wać bie go we za wo dy i za chę cić uczniów,
są sia dów, ro dzi ny, współ pra cow ni ków do udzia łu. Bo bie ga nie to spo sób na zdro we, ra dos ne ży cie.
W ubieg łym ro ku w ak cji wzię ło udział po nad 120 tys. bie ga czy. Do mi lio no wej rze szy wciąż nam da le ko. Mi lio no wej? Czy to moż li we? Wszyst ko jest moż li we!

Przy go to wa nie lo kal nej im pre zy spor to wej to oka zja, by zro bić coś wspól ny mi si ła mi. Prze my śleć, omó wić szcze gó ły, po dzie lić od po wie dzial ność, cie szyć się z suk -
ce su. Każ dy mo że wy ko rzy stać swo je ta len ty. 

Włącz cie się i zor ga ni zuj cie bieg w we e kend 18-20 ma ja 2012 r. Na mia rę Wa szych moż li wo ści. Naj waż niej sze, by wzię ło w nim udział jak naj wię cej osób.
Pro si my:

� za poz naj cie się z re gu la mi nem ak cji i „Po rad ni kiem or ga ni za to ra” na Pol ska bie ga.pl;

� przy go tuj cie tra sę – dy stans nie po wi nien być dłuż szy niż 6 km, moż na też zor ga ni zo wać kil ka bie gów z po dzia łem na ka te go rie wie ko we; bieg mu si być bez płat ny;

� za re je struj cie się na Pol ska bie ga.pl, do kład nie opisz cie za wo dy, po daj cie da ne ko or dy na to ra;

� za dbaj cie o do ku men ta cję bie gu – na zdję cia, wy ni ki, wi deo cze ka my po bie go wym we e ken dzie. Po ka że my je na Pol ska bie ga.pl.

Mo że cie li czyć na me dial ne wspar cie „Ga ze ty Wy bor czej” oraz Ra dia Zło te Prze bo je i Sport.pl, na szych pa tro nów me dial nych. Do kład ne in for ma cje o or ga ni za to -
rach bie gów, opi sy Wa szych za wo dów oraz zdję cia znaj dą się w ser wi sie Pol ska bie ga.pl.

Wszyscy organizatorzy do sta ną dy plo my za udział w ak cji. Niech bę dzie to do wód na Wa sze za an ga żo wa nie w pro mo wa nie zdro we go sty lu ży cia. 
Je śli ma ją Pań stwo py ta nia, su ge stie, je steś my do dys po zy cji. 

Z bie go wy mi po zdro wie nia mi
Zes pół Pol ska Bie ga

Wię cej na www.pol ska bie ga.pl
Se kre ta riat ak cji POL SKA BIE GA

„Ga ze ta Wy bor cza”, ul. Czer ska 8/10, 00-732 War sza wa,
tel.: 22 555 42 88, e-ma il: pol ska bie ga@ago ra.pl

Organizator:
Partner akcji:

Patroni medialni:

Warszawa, 30 marca 2012 r. 


