
DLA KUBY – piknik charytatywny 
 
Termin: 25 września 2016 roku 
Miejsce: Stadion w Bytowie 
 
Organizatorzy: 
Klub Biegacza „Goch” Bytów, DAN-CAR Bytów, Kompleks Basenowo-Rekreacyjny „Nimfa” 
i Przyjaciele… 
 
Program 

Godz. Konkurencja Dystans Wpisowe Opis 

10.oo Bieg Śniadaniowy 500 m 10 zł Wszyscy uczestnicy startują z numerem „1” bez klasyfikacji, ale z moż-
liwością skorzystania ze śniadania w formie szwedzkiego stołu. 

10.3o Bieg Rodziny 500 m 10 zł Rodzina składa się dziecko przed 14 rokiem życia oraz jeden rodzic lub 
opiekun prawny. Rodzina startuję blisko siebie. 

11.oo Bieg z psem 500 m 10 zł Pies powinien posiadać książeczkę zdrowia. Za psa odpowiada opiekun. 
Z psem biegniemy na smyczy. 

11.3o Bieg Romantyczny  1000 m 10 zł Bieg rozgrywany w parach damsko-męskich małżeńskich, rodzinnych, 
narzeczeńskich, przyjacielskich, itp. Para przez cały dystans musi trzy-
mać się za ręce. 

12.oo Bieg Sztafetowy 4 x  
1000 m 

20 zł Sztafeta składa się z czterech zawodników. 

13.oo Bieg Główny 
Marsz Nordic Walking 

5000 m 20 zł - 

od 14.oo Dekoracja, Licytacja, Wyniki konkursów, Imprezy towarzyszące 

 
Imprezy towarzyszące: 

 Konkurs plastyczny dla dzieci „Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu”  
Dowolna technika, prace należy dostarczyć do 25 września 2016 do biura Pikniku charytatywnego dla KUBY  
(stadion Klub Olimpijczyka w godzinach 8.00-12.50) lub wysłać na adres:  
Klub Biegacza „Goch” Bytów ul. A. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów. Prace muszą być podpisane.  

 Konkurs główny dla uczestników pikniku 
Wszyscy uczestnicy pikniku wezmą udział w konkursie z wartościowymi nagrodami rzeczowymi.  
Szczegóły niebawem. 

 Wyścig rowerowy na orientację – w czasie biegów, szczegóły niebawem 
 Szybkie auta do wypróbowania… 
 Festiwal ścisłonauki Fundacji Małego Inżyniera z Poznania   
 Koncert Łukasza „Wiecznego” Wieczorka, rapera z Radomia 
 Koncert zespołu MAGMEN ze Słupska 
 Ognisko i coś na ząb… i jeszcze kilka niespodzianek… 

 
Wszystkie informacje na stronie: http://klubbiegaczagoch.pl/ 
Znajdź nas na FB: https://www.facebook.com/Klub-Biegacza-goch-Byt%C3%B3w-577166472361456/ 
Zapisy tutaj: https://elektronicznezapisy.pl/g/PomocdlaKuby_PiknikCharytatywny 
O Kubie: www.platynowychlopczyk.pl 

Dziękuję ! 
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