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Bieg Mikołajów
6 grudnia Park Zdrojowy ,,Pod Grzybkiem'' w Rabce - Zdroju stanie się najbardziej ciepłym i serdecznym
miejscem na ziemi. To tutaj, o godzinie 12.00, w czapkach mikołajkowych wystartują ludzie dobrych serc,
którzy pokonają biegiem dystans w parku i tym samym wezmą udział w cudownej akcji pomocy
Andrzejowi.
Andrzej jest mieszkańcem Rabki, ma 21 lat i potrzebuje naszej pomocy. Jako 13 - latek przeszedł kilka
operacji guza mózgu, to niestety spowodowało czterokończynowe porażenie i poruszanie się na wózku
inwalidzkim. Andrzej jest cudownym, młodym człowiekiem, któremu los zadał wiele bólu, odebrał
beztroskie dzieciństwo i młodość. Razem możemy sprawić, by tegoroczne święta przyniosły ulgę w
cierpieniu i poczucie, że są na świecie dobrzy ludzie, którzy potraﬁą być wsparciem i podporą. Pragniemy
zebrać fundusze na nowy wózek inwalidzki dla Andrzeja, gdyż obecny jest w bardzo złym stanie.
Organizatorem biegu jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe w Rabce - Zdroju oraz
Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja w Rudzie Śląskiej.

Termin i miejsce:
1. Bieg odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Parku Zdrojowym ,,Pod Grzybkiem'' w Rabce - Zdroju.
2. Bieg rozpocznie się o godzinie 12.00.
3. Start i meta - Park Zdrojowy w Rabce - Zdroju.
Zapisy:
W dniu biegu od godziny 11.00 w miejscu ich rozgrywania - Park Zdrojowy ,,Pod Grzybkiem''.
Uczestnictwo:
W biegu mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą być Mikołajami i pomóc w uzbieraniu funduszy
potrzebnych na zakup wózka inwalidzkiego dla sparaliżowanego mieszkańca Rabki - Andrzeja. Wszyscy
startują w czapeczkach mikołajkowych.
Kategorie wiekowe, dystanse, nagrody:
Bez podziału na kategorie wiekowe.
Dystans 1600 m (1 okrążenie) dla biegu lub marszu rekreacyjnego dla wszystkich bez wskazań i
ograniczeń.
Dystans 3200 m (2 okrążenia) rywalizacja biegowa w kategorii OPEN i o podziale wg płci - nagrody w
postaci pucharów dla trzech pierwszych kobiet i trzech pierwszych mężczyzn.
Dystans 1600 m ( 1 okrążenie) kategoria OPEN Nordic Walking bez podziału na płeć (nagrody w postaci
pucharów dla trzech pierwszych miejsc bez podziału na wiek i płeć)
Start wspólny o godzinie 12.00.
Postanowienia ogólne:
1. Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność.
2. Osoby do lat 18 startują za zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Wpisowe do biegu to wolny datek, który pozwoli na pomoc Andrzejowi. Można również pomagać
wpłacając na nr konta:
Fundacja Avalon
Aleja Wincentego Witosa 31/108, 00-710 Warszawa
62 1600 1286 0003 0031 8624 6001 tytuł wpłaty Koźlak, 8228
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