INFORMACJE ORGANIZACYJNE
III Gnieźnieński Bieg Niepodległości Gniezno, 11.11.2017
1. Gnieźnieński Bieg Niepodległości będzie miał patriotyczną oprawę (m.in. Msza Św.
w intencji Polski, ustawienie wart i składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Bolesława
Chrobrego, przyjazd i przemówienie marszałka Piłsudskiego, odśpiewanie Hymnu Polski
przed startem, w pakiecie startowym okolicznościowy plecaczek sportowy oraz
biało - czerwona koszulka i kubek).
2. Biuro zawodów (odbiór pakietów startowych za okazaniem dowodu tożsamości lub
upoważnienia) – sala sportowa II LO Gniezno ul. Łubieńskiego 3/5 w dniu zawodów (sobota
11.11.2017) w godzinach 8.00-10.00.
3. Pakiet startowy zawiera: numer startowy, agrafki, okolicznościową koszulkę
i kubek, plecaczek, butelka ze słomką, kupon rabatowy do sklepu firmowego Altom.
4. Każdy Uczestnik wg regulaminu powinien biec w pamiątkowej koszulce, którą otrzyma
w pakiecie startowym.
5. Pamiątkowa koszulka i kubek – odbiór w biurze zawodów na numer startowy (kupon
narożnik numeru).
6. Posiłek regeneracyjny, Rogal Marciński, kawa, herbata, grzaniec – wydawane po biegu
gnieźnieńskim Rynku w okolicy meta za okazaniem numeru startowego.
7. Dekoracja zawodników – na Rynku koło fontanny, godzina 13.00 (obecność nagradzanych
jest warunkiem otrzymania nagrody).
8. Nagrody: 3 miejsca w kategorii open kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe ufundowane
przez firmę Altom), 1 miejsce w kategoriach wiekowych oraz gnieźnian i gnieźnianek
(11111 groszy); dla 111 osoby na mecie specjalna nagroda od Rektora i Kanclerza GSW
Milenium (zegarek Swatch).
9. Przechowalnia bagażu – depozyt (oznakowanie i odbiór na
numer startowy)
w biurze zawodów; czynny: piątek 11.11.2017 w godzinach 8.30 – 13.00.
10.Kabiny sanitarne przy biurze zawodów oraz w okolicy mety na gnieźnieńskim Rynku .
11.Prysznic po biegu - sala sportowa II LO Gniezno ul. Łubieńskiego 3/5 (Biuro Zawodów).
12.Parkingi w centrum Gniezna - bezpłatny: ul. Sobieskiego 20 (obok hotelu IBIS);
płatne przy ul. Łaskiego 10 , Dąbrówki 24, Słomianka 8
Prosimy o przestrzeganie podczas parkowania na ulicach miasta przepisów ruchu
drogowego.
13.Trasa biegu (2 pętle po ok. 5,5km) - przebiega w centrum miasta ulicami: Wawrzyńca,
Słomianka, Jeziorna, wokół jeziora Jelonek, Jeziorna, Czysta, Wawrzyńca, Stroma,
Warszawska, Mickiewicza, Mieszka I, Krzywe Koło, Grzybowa, Jana, Świętokrzyska,
Żuławy, Seminaryjna, Wojciech, Tumska .
14.Zapowiada się wietrzna, chłodna pogoda. Pod okolicznościową koszulkę dobrze jest ubrać
coś ciepłego (np. odzież termiczna) . Na wszelki wypadek zapiszcie sobie numer telefonu do
koordynatora służb medycznych: 602-790-825, 517-031-941.
15.Dobrym zwyczajem jest zapisywanie kontaktu do bliskiej osoby w razie nagłego wypadku, na
odwrocie numeru startowego.

Życzymy wszystkim miłego pobytu w Gnieźnie, udanego startu i dobrej zabawy!

