
BIEG PRZEŁAJOWY W RADZYMINIE

- edycja zimowa 

10 km



ORGANIZATOR BIEGU

STOWARZYSZENIE

RADZYMIN RUN TEAM – to amatorska drużyna biegaczy z Radzymina.

Działamy od 8 lat. Zrzeszamy pasjonatów sportu i biegania w każdym wieku.  Aktywnie 

rozpowszechniamy bieganie, organizujemy akcje społeczne i imprezy biegowe.
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OPIS BIEGU

Miejsce: tereny leślne w Aleksandrowie k/Radzymina
Trasa:     w całości leśne, szerokie, suche ścieżki, 

malowniczy teren, ciekawe i wymagające 
ukształtowanie terenu.

Dystans:                                 10 km

Ilość uczestników: 150 -200 zawodników.

Cel biegu: integracja lokalnego śrowowiska biegaczy, 

propagowanie zdrowego stylu zycia, promocja 
krajobrazowych terenów leśnych wokół Radzymina, jak 
również edukacja w zakresie ekologii i dbałości o 

środowisko naturalne. 

Dodatkowe akcje: „plogging”, z jęz. szwedzkiego - biegnij i zbieraj, czyli aktywność biegową łączącą 

bieganie i jednoczesne zabieranie śmieci porzuconych na ścieżce. Aktualnie to bardzo popularny trend, 
zapoczątkowany w Szwecji, który dosyć szybko zyskuje popularność wśród społeczeństwa. Borąc pod 
uwagę tak ważny element, jakim jest dbałość o czystość środowiska, szczególnie w leśnym otoczeniu, jest 

to bardzo pozytywny i edukacyjny element do imprezy.
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POPRZEDNIE EDYCJE:

• 2018 - 250 uczestników

• 2019 - 320 uczestników

ORGANIZACJA: 

• Elekroniczne zapisy i pomiar czasu
• Profesjonalne nagłośnienie i scena

• Profesjonalna obsluga Biura Zawodow
• Bogate pakiety startowe

• Medale dla każdego na mecie
• Szeroka lista sponsorów
• Opieka medyczna

• Puchary i nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych
• Posiłek regeneracyjny dla biegaczy, domowe ciasta, woda i izotonik dla wszystkich biegaczy

• Ogromne zaangażowanie wolontariuszy
• Na zakończenie losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu
• After party - ognisko i pieczenie kiełbasek

• Wyjątkowa i kameralna atmosfera ☺
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SPONSORZY edycji w 2018 roku
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SPONSORZY edycji w 2019 roku
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KOMENTARZE I OPINIE BIEGACZY
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https://www.facebook.com/radzymin.run.team/?__tn__=K-R&eid=ARDsBLfGnAbFgNP6-G2agNE8DK8j77PEVb_8c03azJ97Olt2_iehwLFXcT94oOQiYZMNlV6WQiotiwO2&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDkEasmVvrPOwxWfMZFIkpzYKMeCx2U7PcBqaxA_XMSwbyoMgV0eh19ssy6-dPMAxC14ImzRurd4jmvU2HXq5tY-FzhGEUnUadfQFqeJ5r4ku2iQPx4tw-liOwjdG0LRgjuig5WL-qeaSnf8ONEgytsvxzSC6yppWansiNitJpsnjpvXGtIZK0TylXdQS3m7tBQeqQqVJRIyfPKo0wyc1FmBvubaEXKuTjV
https://www.facebook.com/ZabieganyWolomin/?__tn__=K-R&eid=ARCwEwe3TMD5w95-zh19NCXOkidgF3XRHalnef4bwezGmZxiR0bFg3Zzs9Dc3u1PVnlDLD1GFPnUtQja&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDkEasmVvrPOwxWfMZFIkpzYKMeCx2U7PcBqaxA_XMSwbyoMgV0eh19ssy6-dPMAxC14ImzRurd4jmvU2HXq5tY-FzhGEUnUadfQFqeJ5r4ku2iQPx4tw-liOwjdG0LRgjuig5WL-qeaSnf8ONEgytsvxzSC6yppWansiNitJpsnjpvXGtIZK0TylXdQS3m7tBQeqQqVJRIyfPKo0wyc1FmBvubaEXKuTjV
https://www.facebook.com/groups/435347656864393/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDkEasmVvrPOwxWfMZFIkpzYKMeCx2U7PcBqaxA_XMSwbyoMgV0eh19ssy6-dPMAxC14ImzRurd4jmvU2HXq5tY-FzhGEUnUadfQFqeJ5r4ku2iQPx4tw-liOwjdG0LRgjuig5WL-qeaSnf8ONEgytsvxzSC6yppWansiNitJpsnjpvXGtIZK0TylXdQS3m7tBQeqQqVJRIyfPKo0wyc1FmBvubaEXKuTjV&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/radzymin.run.team/?__tn__=K-R&eid=ARAUy57neGCagNzRjXUj-jnkiHgroIHXDClH0j476_Q2VbPbVhDnyuvdCPiQCleyVTX-i1rgcMXLOAOW&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBhjwil6lBEcWA62DM0x-d7F9Lqmd_F5VzovJCViH95pobvI_NnDOhJmb1yAKRsu-CB8EVBicD6glKGQ9g81huKcEQTM3NumWb0a-8cs2xyu4u4FHD5Tsh6VHa5q7mEpOAGsTqgFDfqXA6sybtFY3rYw1qDD0AlRxSvxTTzuoykEdWszNSxBS8OSr3f2w4WTvUoOdHKvaAiK1sr8_KeclKNZ3ZQjUMW1nL-
https://www.facebook.com/TeamZabieganeDni/?__tn__=K-R&eid=ARAnWQ_ONULPLuzFj2vpmFkIww-0lpHv4zyBp2QayLL7AEf8alhfjdjUE_W1Y4e3_kCfq8NKOK0sY5J2&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBhjwil6lBEcWA62DM0x-d7F9Lqmd_F5VzovJCViH95pobvI_NnDOhJmb1yAKRsu-CB8EVBicD6glKGQ9g81huKcEQTM3NumWb0a-8cs2xyu4u4FHD5Tsh6VHa5q7mEpOAGsTqgFDfqXA6sybtFY3rYw1qDD0AlRxSvxTTzuoykEdWszNSxBS8OSr3f2w4WTvUoOdHKvaAiK1sr8_KeclKNZ3ZQjUMW1nL-


KOMENTARZE I OPINIE BIEGACZY
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MOŻLIWOŚCI WSPARCIA SPONSORSKIEGO BIEGU

W ramach współpracy Organizator jest otwary na Państwa propozycje nie tylko w formie 
pomocy finansowej, ale również poprzez wsparcie produktami, które zostaną wykorzystane do 
pakietów startowych oraz w formie nagród dla zwycięzców i do rozlosowania między 
wszystkimi uczestnikami.

Możliwe formy wsparcia:

• Wsparcie finansowe w postaci darowizny na konto Klubu (podpisanie umowy sponsorskiej)
• Pokrycie róznych kosztów związanych z organizacją biegu
• Przekazanie nagród rzeczowych dla biegaczy
• Nieodpłatne świadczenie usług lub produktów na rzecz imprezy, będących dzialanością 

Sponsora
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KORZYŚCI DLA SPONSORA

Podziękowanie dla Sponsora przy otwarciu i zamknięciu biegu, podczas dekoracji. Przekazanie 
Sponsorowi raportów prasowych i promocyjnych oraz fotografii z „Radzymińskiego Trailu” 
Logotyp Sponsora w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej biegu.

Umieszczenie logotypu Sponsora: 
- na ściance sponsorów na scenie,
- na portalu Radzymin Run Team (www.radzyminrunteam.pl),
- na stronie biegu Radzymiński Trail (www.radzyminskitail.pl),
- na profilu Facebook biegu (https://www.facebook.com/radzyminskitrail)

Dodatkowe formy promocji Sponsorów:
- możliwość ustawienia namiotów, flag, banerów w strefie Biura Zawodów oraz przy mecie,
- publikacja linków do strony internetowej na fan page’u biegu (Facebook)
- dokładanie ulotek reklmowych do pakietów startowych
- wskazania reklamowe ustalane indywidualnie i dobierane do strategii komunikacyjnej firmy
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KONTAKT

Strona internetowa Organizatora biegu: http://radzyminrunteam.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/radzymin.run.team/
Relacja z akcji PLOGGING: https://www.facebook.com/prretek/videos/10156064352213946/
Film z drona: https://youtu.be/Nf1YT-HdyAQ

Strona internetowa biegu: http://radzyminskitrail.pl/
Facebook - fan page: https://www.facebook.com/radzyminskitrail/

Stowarzyszenie Radzymin Run Team

Tomasz Wardak – Dyrektor Biegu
Telefon: +48 605 861 864
E-mail: bieg@radzyminskitrail.pl

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS 
I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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