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Biegaj razem z nami - do rozlosowania bilety
na Australia-Iran!
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W najbliższy piątek (18.05.2017) po raz kolejny w Zebrzydowicach odbędzie się impreza
''Biegaj razem z nami'' (kontynuacja ogólnopolskiej akcji ''Polska Biega''). Warto przyjść i
wziąć udział, bo nie zabraknie dobrej zabawy i sportowych emocji ale także nagród.

W piątek po raz kolejny odbędzie się impreza „Biegaj razem z nami” (kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”). Warto przyjść i wziąć udział, bo nie zabraknie dobrej zabawy i sportowych emocji ale także nagród.
Dla każdego uczestnika przewidziany jest posiłek oraz napój natomiast zdobywcy pierwszy trzech miejsc w swoich
kategoriach otrzymają dyplom, medal oraz upominek rzeczowy. - W biegu głównym nagrodą za zajęcie
pierwszego miejsca w kategorii mężczyzn będzie certyfikat upoważniający do odbioru karnetu na nowy
sezon 2017/2018 Jastrzębskiego Węgla oraz karnet na siłownię Kopalni Formy , u pań za zajęcie I miejsca
też certyfikat na karnet „jastrzębskiego” oraz karnet na masaż do Zahira i nagrody rzeczowe, nagrody
za drugie miejsce też będą atrakcyjne, karnet na siłownię Kopalni Formy dla panów i talon do restauracji
Stary Zdrój dla pań – mówi współorganizator i pomysłodawca imprezy Dariusz Kanak.
To nie wszystko - jeżeli chodzi o biegi dopołudniowe to dla uczestników po zakończeniu biegów
przedstawiony zostanie pokaz umiejętności klubu Judo Koka z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z
Jastrzębia-Zdroju. Popołudniu natomiast zaprezentuje się Klub Kibica Jastrzębskiego Węgla. Prezes klubu
przedstawi historię i sukcesy klubu, będzie przedstawiona także informacja o możliwości wstąpienia do
klubu kibica – opowiada o przygotowanych niespodziankach Kanak
W biegu uczestniczyć będą też podopieczni fundacji" Każde dziecko masz szansę na sukces" z Jastrzębia-Zdroju
(zobacz FB), każdy kto zechce wspomóc podopiecznych fundacji, będzie miał taką możliwość, wrzucając do
skarbonki fundacji choćby najmniejsza kwotę. Dodatkowo przygotowano nie lada gratkę dla biegaczy - Pośród
wszystkich uczestników zawodów rozlosowane zostaną bilety (co najmniej 8 sztuk) na niedzielny mecz
Australia-Iran!
Impreza odbędzie się w piątek 19 maja 2017 roku wdg harmonogramu jak na plakacie (Biegi dopołudniowe
przewidziane sa dla szkół z terenu gminy Zebrzydowice). Na imprezę zapraszają Dariusz Kanak oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
(red)

