
    
 

   
 

 

 

 

 

 

III Charytatywna Sztafeta Integracyjna 

„O CO BIEGA?” 

 

OFERTA PARTNERSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

20 maja 2016 (sobota), 13:00 

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe „UKIEL” 

 



    
 

2 

MIEJSCE: Centrum Rekreacyjno-Sportowe „UKIEL” 

          

 

 

ORGANIZATOR: Rotary Club Olsztyn Varmia 

Rotary Club Olsztyn Varmia jest nowym, silnie 

zaangażowanym społecznie i kulturowo klubem Rotary 

w Olsztynie. Zrzeszamy 25 członków. Za swoją misję 

przyjęliśmy pomoc dzieciom z dysfunkcjami intelektualnymi, 

które uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie. 

 

Rotary jest światową organizacją humanitarną zrzeszającą 

ponad 1,2 miliona członków w około 34 tysiącach klubów 

Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych. 

Członkowie klubów wywodzą się z różnych środowisk 

zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich 

chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.  

Celem Rotary jest wspieranie oraz umacnianie ideału służby i zaangażowania społecznego. 

Priorytetami naszej działalności jest rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, jako 

możliwości niesienia pomocy oraz promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej 

i publicznej. Promujemy także wszelkie formy pracy społecznej.  
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Impreza biegowa – inna niż wszystkie inne 

III Charytatywna Sztafeta Integracyjna: „O CO BIEGA?” to wyjątkowy projekt, który organizujemy drugi raz 

i mamy nadzieje, że dzięki Państwa wsparciu na stałe wpisze się w kalendarz olsztyńskich imprez biegowych.  

I tak od 3 lat mieszkańcy Olsztyna licznie stawią się na starcie pierwszej takiej sztafety w mieście, dając dowód 

niesamowitego poczucia humoru, kreatywności i otwartości serca. 

CEL 

Istotą biegu jest integracja społeczna niepełnosprawnych sportowców startujących w Olimpiadach Specjalnych, 

a także wszystkich osób niepełnosprawnych uprawiających sport.  

Przy okazji wydarzenia zaplanowana jest zbiórka funduszy, które pomogą zakupić sprzęt sportowy dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie oraz utworzyć 

program stypendialny Rotary Club Olsztyn Varmia. 

 

PRZEBIEG IMPREZY „O CO BIEGA?” 

Bieg jest zaplanowany tak, aby dzięki swojemu kolorytowi i społecznemu wymiarowi miał dużą nośność 

medialną. Jeśli zdecydują się Państwo pomóc naszym podopiecznym poprzez wsparcie projektu, gwarantujemy, 

że Państwa marka będzie dostrzeżona przez duże grono odbiorców zarówno w trakcie imprezy jak 

i w materiałach prasowych, radiowych i internetowych. 

Integracyjna Sztafeta „O CO BIEGA?” z założenia łączy w drużyny sportowców niepełnosprawnych i w pełni 

sprawnych. Najważniejsza jest dobra wspólna zabawa i wzajemne wspieranie się w dążeniu do wspólnego celu. 

Drużyny startują w kolorowych, widowiskowych przebraniach i rywalizują na około kilometrowej pętli ze strefą 

zmian w okolicy bramy startowej, na łącznym dystansie około siedmiu kilometrów. Dodatkowo sztafecie będą 

towarzyszyły dodatkowe atrakcje i zabawy dla dzieci oraz dorosłych. Cała impreza odbędzie się na terenie 

Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w Olsztynie (szczegółowy opis trasy, a także przebieg rywalizacji będą 

zaprezentowane w regulaminie biegu). 
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Wydarzenie, jakim będzie wspólne pokonanie trasy biegu, ma bardzo istotny wymiar rehabilitacyjny. 

Najważniejszym aspektem imprezy będzie wspólne działanie i integracja. Dla naszych zawodników zadbaliśmy 

o profesjonalny pomiar czasu, a także klasyfikację i medale dla sportowców. Nad sprawnym przebiegiem 

imprezy pod kątem bezpieczeństwa trasy, rozgrzewki i organizacji będą czuwać profesjonalni sportowcy, trenerzy 

i biegacze – członkowie Amatorskiego Klubu Maratończyka w Olsztynie. 

 

 

 

PARTNERZY 

Zaprosiliśmy do współpracy parterów z ogromnym doświadczeniem w organizacji imprez sportowych 

i charytatywnych. Prowadzimy również rozmowy z Prezydentem Miasta Olsztyna, aby objął to wydarzenie 

swoim patronatem, tak jak i w poprzednim roku. Aktualnie Partnerami i współorganizatorami naszego biegu są 

między innymi: 

- OSiR Olsztyn 

- Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKIEL 

- Stowarzyszenie WKR-FAN (wkrfan.pl) 

- Superczas.pl 

- Rotary Club Olsztyn 

- Amatorski Klub Maratończyka 

Zachęcamy Państwa organizację do wsparcia i zaangażowania się w działalność charytatywną. Potrzebujemy nie 

tylko środków finansowych, ale różnego rodzaju usług i produktów, które pozwolą zapewnić dzieciom oraz 

sportowcom odpowiednie warunki do rywalizacji i wspólnej zabawy. Zależy nam także na zgromadzeniu nagród 

dla uczestników biegu. 
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NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY 

 

I i II Charytatywna Sztafeta Integracyjna ‘O CO BIEGA?’ 

Sztafety odbywają się na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego ‘Ukiel’ w 

Olsztynie. Uczestnicy entuzjastycznie przyjęli pomysł organizatorów na 

przebrania i dzięki temu mogliśmy zobaczyć biegnących rycerzy, księżniczki, 

prysznic z zasłoną, wielkiego żółtego ptaka, hawajską ekipę czy drużynę dzikich 

kotów. Głównym celem wydarzenia była integracja i wspólna zabawa. Każdy 

uczestnik biegu otrzymał medal pamiątkowy, a na wszystkich kibicujących 

czekało mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych rodzin oraz koncert zespołu Avarias 

Brigade. W biegu wzięło udział ponad 300 uczestników i I odsłonie oraz 550 

podczas II edycji. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Olsztyn 

Piotr Grzymowicz. 

 

 

 

 

I, II i III CHARYTATYWNY BAL HALLOWEEN  

Od roku 2014 organizujemy regularnie Charytatywne Bale Halloween. Lokalizacja 

rokrocznie jest tajemnicą dla zaproszonych gości do samego rozpoczęcia 

imprezy! Wtajemniczeni są wyłącznie kierowcy korporacji taksówkarskiej i 

dotrzymywali tajemnicy, dowożąc zaskoczonych uczestników Balu wprost na 

miejsce wydarzenia. 

Iście mrocznemu balowi przyświeca bardzo jasny cel – zbiórka funduszy na 

wyposażenie sali do integracji sensorycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Olsztynie oraz dofinasowanie rokrocznie różnych partnerów 

jak min.: Bank Żywności czy Hospicjum Palium. Bal odnosi sukcesy dzięki 

wspaniałym, wspierającym nas artystom oraz wyjątkowym Partnerom. To właśnie 

dzięki ich gorącej krwi, wielkim sercom i otwartym umysłom impreza była tak 

wyjątkowa. I na stałe wpisała się już w kalendarz imprez. 
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KONTAKT 

Stowarzyszenie 
Rotary Club Olsztyn Varmia 
ul. Sielska 4a,  
10-802 Olsztyn,  
NIP: 7393869217 
 

 

Michał Tomczyk 

668 598 813 

 

https://rotaryvarmia.files.wordpress.com/2014/10/halloween_rc142.jpg
https://rotaryvarmia.files.wordpress.com/2014/10/halloween_rc142.jpg

