
Koszalin, 15.05.2019 r. 

Szanowni Państwo,

Polskie Radio Koszalin tak, jak w latach poprzednich, także i
w tym roku organizuje „Wielki Bieg po Zdrowie”. Będzie to już 10.
edycja tego wydarzenia.

W sobotę, tj. 8 czerwca o godz. 12:00 uczestnicy akcji ”Biegiem po
zdrowie”  wyruszą  sprzed  siedziby  Polskiego  Radia  Koszalin  przy  ul.
Piłsudskiego  41  i  po  pokonaniu  dystansu  około  trzech  kilometrów
zakończą  Bieg  na  terenie  Wodnej  Doliny  obok  Centrum
Handlowego Atrium. Tam ok. godz. 13:00 rozpocznie się Rodzinny
Piknik  Rekreacyjny,  a  tam  szereg  atrakcji,  m.  in.  zajęcia  sportowe,
zabawy na  dmuchańcach, lody i  słodkie przekąski! Każdy zawodnik,  który
ukończy  Bieg  otrzyma  słodką  przekąskę. Punktem  kulminacyjnym
tegorocznej imprezy będzie zespołu De Mono.

Serdecznie zapraszamy Dyrekcję Szkoły, Grono Pedagogiczne
oraz  Uczniów  i  ich  rodziny  do  udziału  w  organizowanym
przedsięwzięciu. 
W tym roku mamy dla Państwa wyjątkową NAGRODĘ! Najliczniej
reprezentowana  szkoła  wygrywa  PUCHAR POLSKIEGO  RADIA
KOSZALIN  oraz  na  roczną  promocję  szkoły  w  Polskim  Radiu
Koszalin. 
Promocja obejmie: 

 audycję  promocyjną  placówki  w  Polskim  Radiu  Koszalin  -
tzw. „Voucher Polskiego Radia Koszalin”, czyli jedną audycję
w  miesiącu  w  cyklu  rocznym   (rok  szkolny  2019/2020
wrzesień - czerwiec) - promującą wszelkie działania szkoły tj.
wywiady  z  uczniami,  nauczycielami,  informacje  o  kółkach
zainteresowań, laureatach konkursów, działania i aktywność
samorządu  uczniowskiego  oraz  działania  edukacyjno  -
wychowawcze  placówki itp. (szczegóły do uzgodnienia)

Zasady uczestnictwa w Biegu!
1. Każdy uczestnik Biegu pobiera na STARCIE (ul. Piłsudskiego

41 siedziba Radia Koszalin) -  KARTĘ STARTOWĄ (od godz.
9:00 do 11:45 w dniu 8.06 albo od 3.06 na portierni Radia
Koszalin)

2. Kartę należy wypełnić (imię,nazwisko, adres, dane szkoły)
3. Stawić się z wypełnioną KARTĄ STARTOWĄ na Starcie Biegu

(Start godz. 12:00 Radio Koszalin)
4. Po  pokonaniu  trasy  biegu,  ZDAĆ  kartę  w  punkcie  do  tego

wyznaczonym na Mecie Biegu
5. Wszystkie  zdane  karty  zostaną  policzone,  a  najliczniej

reprezentowana  szkoła  otrzyma  NAGRODĘ  (Puchar  oraz
Voucher)

6. Wręczenie NAGRODY odbędzie się na scenie Biegu podczas



Pikniku Rodzinnego 
Szczegóły BIEGU: 8 czerwca 2019 r. godz. 12:00 
START:  godz  12:00  - sprzed  siedziby  Radia  Koszalin  -  ul.
Piłsudskiego 41
TRASA - ulice :
- Piłsudskiego
- Traugutta
- 4 Marca
- Sybiraków
META: Wodna Dolina- ok. 13:00 rozpocznie się Rodzinny Piknik
Rekreacyjny.

UWAGA:W  tym  roku  przy  okazji  Biegu  chcemy  wesprzeć
bezdomne zwierzęta,  dlatego przy zapisach na STARCIE  można
będzie składać karmę, koce, zwierzęce  akcesoria. Dziękujemy!


