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Biegamy dla Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego

Witamy w stolicy Warmi i Mazur

Zapraszamy na Warmię i Mazury przez cały rok
Ten niezwykły region zajmuje północno-wschodnią część Polski. W granicach województwa 
warmińsko-mazurskiego znajduje się – prócz historycznych krain Warmii i Mazur – także 
Powiśle.

Na turystów czekają tu miejsca, w których można na chwilę się wyłączyć, docenić ciszę, 
spokój i niezwykłą przyrodę. Mówi się, że to Kraina Tysiąca Jezior-ściślej jezior jest tu 2600. To 
obszar wyjątkowy w skali Europy i dlatego jest tak chętnie odwiedzany. Jeziora połączone 
ze sobą kanałami tworzą idealne warunki do żeglowania.

Dziewicza przyroda, która kryje siedliska kormoranów i innych wyjątkowych na skalę kraju 
gatunków zwierząt i roślin. Wijące się wśród lasów rzeki są od lat doceniane przez entuzjastów 
kajakarstwa, a zimą malowniczo położone trasy narciarskie przyciągają fanów narciarstwa 
zjazdowego i biegowego. Warmia i Mazury to miejsca pełne historii, które zachęcają do 
eksplorowania i odkrywania tajemnic. Gotyckie zamki, średniowieczne klasztory, barokowe 
kościoły, fortyfikacje i unikatowy w skali światowej Kanał Elbląski.

www.mazury.travel

visit.olsztyn.eu 2 



Biegamy dla Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego

Patronat honorowy  Gustaw Marek Brzezin

Szanowni Państwo, Drogie Biegaczki, Drodzy Biegacze,

Kalendarz biegowy Warmii i Mazur wypełnia się corocznie 
w imponującym nomen omen tempie. Na stolicę biegania 
wyrasta naturalnie stolica regionu, a jej pozycję na szczycie 
tego podium wzmacnia festiwal biegowy z prawdziwego 
zdarzenia - Warmia Run Challenge, który dołącza do 
rozmaitych propozycji rywalizacji w Olsztynie i przyciąga 
uwagę regionalnego świata biegowego.

Sport zaangażowany do codziennego życia uczy 
przede wszystkim wytrwałości, samodyscypliny, ale też 
satysfakcjonującej pokory, która przekłada się między innymi 
na poprawę relacji międzyludzkich. Zawody biegowe nie 
sprowadzają się jednak tylko do rywalizacji sportowej, to 
doskonała okazja do miłych spotkań towarzyskich i dobrej 
zabawy, na oderwanie się od obowiązków dnia codziennego. 
Jednak mam również świadomość, że zmagania najlepszych 
biegaczy amatorów i osiągane przez nich wyniki motywują 
do regularnego uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu życia mieszkańców 
Warmii i Mazur w każdym wieku i na różnych poziomach sprawności. Ta tendencja jest 
spójna ze staraniami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który wielką 
wagę przywiązuje do popularyzacji sportowych i rekreacyjnych walorów regionu.

Trzymam kciuki za debiutancką edycję i dalszy rozwój Festiwalu Biegowego Warmia Run 
Challenge, który niesie w sobie potencjał do znakomitej promocji naszego regionu w całym 
kraju. Imprezie życzę „mocnego otwarcia”, a wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia 
tego przedsięwzięcia, serdecznie gratuluję i dziękuję. Biegaczom życzę udanych startów  
i rywalizacji w duchu fair-play, a kibicom wielu niezapomnianych emocji.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Funduszu Lokalnego

Patronat honorowy  Piotr Grzymowicz

Nie od dziś wiadomo, że Olsztyn jest znakomitym 
miejscem do biegania. Naturalne warunki przyrodnicze, 
przepiękne trasy biegowe wzdłuż jezior oraz Łyny, a także 
ogromny teren Lasu Miejskiego to wymarzone miejsce 
dla biegaczy. 

Dlatego Olsztyn „biega” i uprawia aktywną rekreację biegową 
od wiosny do jesieni, a ostatnio, gdy zimy nieco zelżały, widać 
biegaczy także w tym, wydawać by się mogło, niesprzyjającym 
biegom, okresie.

W Olsztynie uważamy, że imprez biegowych nigdy nie jest 
za dużo. W naszym kalendarzu biegowym można znaleźć 
imprezy dla każdego. Najbardziej znane to Bieg Jakubowy, 
Ukiel Olsztyn Półmaraton, Nocny Bieg Świętojański czy Bieg 
Mikołajkowy. Osobną pozycją są zawody z cyklu Elemental 
Triathlon. W tej bogatej gamie wydarzeń nie mamy jeszcze 
Festiwalu Biegowego - dlatego serdecznie zapraszam na 
Warmia Run Challenge. Myślę, że emocji nie zabraknie a 
dodatkowy zastrzyk zdrowego ruchu na świeżym powietrzu 
przyda się każdemu uczestnikowi i kibicowi.

Zapraszam!
Piotr Grzymowicz
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Słowo wstępne od dyrektora OSiR 

Warto może zacząć od banału, tzn. od stwierdzenia, 
że bieganie to w istocie najprostsza forma ruchu. By 
wejść do światu joggingu, tak naprawdę potrzebujemy 
jedynie trzech rzeczy: dobrych butów, wygodnego stroju 
i dużej dozy motywacji, która zazwyczaj rośnie z każdym 
kolejnym treningiem. 

Jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie od lat organizujemy 
najważniejsze wydarzenia biegowe w województwie 
warmińsko-mazurskim. Ukiel Olsztyn Półmaraton oraz Bieg 
Jakubowy to nasze flagowe przedsięwzięcia. Niemniej 
jednak wychodzimy z założenia, że warto wspierać wszelkie 
inicjatywy, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i 
pożądanych społecznie postaw. Imprezy biegowe znakomicie 
się w to wpisują, gdyż oprócz aspektu stricte sportowego 
charakteryzują się pewnym specyficznym klimatem, który 
niczym magnes przyciąga kolejnych miłośników mierzenia 
się z własnymi słabościami. Z tego powodu wespół z root: OR 
Paweł Rutkowski postanowiliśmy zorganizować imprezę, jakiej 
na Warmii i Mazurach jeszcze nie było! 

Niezmiernie cieszę się z faktu, że na biegowym firmamencie 
pojawiło się nowe przedsięwzięcie. Festiwal Biegowy bez 
dwóch zdań jest imprezą szczególną, ponieważ stosunkowo 
rzadko zdarza się, że w ciągu jednego dnia będziemy 
świadkami rywalizacji na trzech dystansach: biegach na 5 i 10 
km oraz w półmaratonie. Jest to swego rodzaju nowum dające 
biegaczom możliwość wyboru, a z perspektywy kibiców wielce 
uatrakcyjniający imprezę czynnik.

Wierzę, że 3 lipca będziemy świadkami niezapomnianych 
sportowych emocji, dobrej zabawy i satysfakcji z uzyskanych 
rekordów życiowych. Czego naturalnie biegaczom gorąco 
życzę!

Jerzy Litwiński
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Biegamy dla Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego

Słowo od organizatorów

Cześć!
Jest nam niezmiernie miło, że chcecie spędzić jeden z wakacyjnych weekendów 
właśnie z nami, podczas I edycji Warmia Run Challenge. Mamy nadzieję, że ten nowy 
projekt sportowy przypadnie Wam do gustu i będziecie równie chętnie wracać na te 
zawody w kolejnych latach. 

Dzięki uprzejmości gospodarzy obiektu Koszary Park oraz wsparciu lokalnych samorządów 
przygotowaliśmy dla Was i Waszych kibiców weekend pełen sportowych emocji! Formuła 
festiwalu biegowego powoduje, że każdy znajdzie odpowiedni dystans dla siebie. Każdy z 
Was ma swój cel i towarzyszące temu emocje, a my już teraz chcemy życzyć Wam dobrej 
zabawy, zdrowej rywalizacji i dużo uśmiechu na mecie naszej trasy. 
Niech to będzie święto biegaczy, święto bez zbytniego nadęcia, ale za to z fajną atmosferą 
wśród ludzi dzielących tą samą pasję. 

Do zobaczenia na mecie!
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Medal
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Statuetka
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Biegamy dla Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie – Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która 
zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego 
i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa 
prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe 
i zagraniczne oraz osoby fizyczne.

Z każdego pakietu startowego 5zł będzie przekazane na NFL

Do pakietu możesz dokupić pamiątkowe skarpety biegowe, 
z których dochód również zostanie przekazany na NFL. 
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Biegamy dla Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego

Informacje dla zawodników

1. Biuro zawodów

Pakiety startowe będą do odbioru dnia 02.07.2022r. w godzinach 14:00-20:00 oraz w dniu 
zawodów w godzinach 7:00-12:00 w biurze zawodów znajdujących się na terenie obiektu 
KOSZARY PARK (ul. Kotańskiego 2-4-8, Olsztyn) obok strefy START/META 

Pakiet startowe mogą być odbierane osobiście (wraz z okazaniem dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) lub przez osobę upoważnioną (po okazaniu upoważnienia 
wskazującego dokument tożsamości upoważnionego oraz okazaniu kopii dokumentu 
tożsamości uczestnika biegu dla którego pakiet jest odbierany)

Przypominamy, iż pakiety należy odbierać nie później niż do wskazanej w programie 
zawodów godziny – właściwej dla danego dystansu

2. EXPO

Bardzo cieszymy się ze wsparcia największego sklepu internetowego dla Biegaczy w Polsce. 
Na stoiskach SKLEPU BIEGACZA nie zabraknie specjalistów, którzy fachowo dobiorą sprzęt 
biegowy, doradzą, zaproponują optymalne rozwiązania. W czasie zawodów  przewidziane 
są specjalne ceny! Zapraszamy do odwiedzenia expo już 02.07.2022 od godziny 14:00 oraz 
w dniu zawodów.

3. Dzień zawodów

W dniu zawodów do Waszej dyspozycji będzie dostępna strefa finishera (tylko dla 
zawodników kończących dany dystans), strefa relaksu, strefa expo oraz strefa foodcourt.
 
4. Depozyt

W dniu zawodów będzie możliwe również pozostawienie rzeczy w depozycie. Depozyt 
będzie działał w godzinach 8:00-17:00. Odbiór rzeczy odbywać się będzie na podstawie 
okazanego numeru startowego. 
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Funduszu Lokalnego

Informacje dla zawodników

5. Formuła startu

Zawodnicy będą mieli możliwość startu na jednym z 3 dystansów tj. 5km, 10km i  21,1km lub 
będą mogli wziąć udział we wszystkich 3 dystansach rywalizując w dodatkowej klasyfikacji 
WRC Hero. Zawodnicy rywalizujący w WRC Hero są jednocześnie klasyfikowani w każdym z 
dystansów oddzielnie, zgodnie z  regulaminem dla danego dystansu.
Start każdego z biegów rozpoczyna się wystrzałem startera, natomiast rywalizacja będzie 
przebiegała według czasów netto, co oznacza, że czas danego zawodnika liczony będzie 
do klasyfikacji generalnej od momentu przekroczenia linii startu.

6. Punkty odżywcze na trasie

Punkt odżywczy będzie zlokalizowany na terenie miasteczka zawodów, tuż za strefą startu, 
tak aby zawodnicy biegnący na dystansie 10km mogli skorzystać z bufetu na 5km, a 
zawodnicy biegnący na 21,1km mogli skorzystać z niego na 7 i 14km trasy. 

7. Co warto wiedzieć?

Zawodnicy proszeni są o nie śmiecenie na trasie zawodów, strefa zrzutu kubeczków lub 
innych opakowań zostanie zlokalizowana bezpośrednio za punktem odżywczym.
W miasteczku zawodów zostanie ustawiona strefa sanitarna, w której będą dostępne 
mobilne toalety oraz umywalki.

8. Wyniki na żywo

Wyniki na żywo będą dostępne za pośrednictwem strony www.sts-timing.pl w zakładce „live”

KONKURS – ODBIERZ PAKIET DZIEŃ PRZED STARTEM! 

Każdy zawodnik, który odbierze pakiet w sobotę, weźmie udział w konkursie, 
w którym do wygrania są 3 vouchery na start w VI UKIEL Olsztyn Półmaratonie. 
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Program imprezy WRC

02.07.2022r.: 
14:00-20:00 - odbiór pakietów dla wszystkich dystansów
Dodatkowo w sobotę przewidziane są prelekcje: 

—  Marek Gapiński Studio 1ST Fizjoterapia&Trening  
- „Najczęstsze kontuzje biegaczy i jak im zapobiegać”

—  Krzysiek Zarzycki Sklep Biegacza — dobór idealnych butów do biegania
Od 02-03.07.2022 na stoisku Sklepu Biegacza będzie również możliwość przetestowania 
wybranych modeli butów biegowych, oraz przeprowadzenie badania biomechaniki stopy.

03.07.2022r.:
07:00 – otwarcie biura zawodów (Koszary Park, ul. Kotańskiego 2-4-6, Olsztyn)
08:45 – zakończenie wydawania pakietów w biurze zawodów dla biegu WRC 21km
09:15 – rozgrzewka dla biegu WRC 21km
09:30 – start biegu WRC 21km
12:00 – zamknięcie trasy WRC 21km
Limit czasowy na ukończenie biegu na 21km wynosi 150min od startu biegu. Po tym 
czasie wszyscy zawodnicy muszą zejść z trasy i zdjąć numery startowe.
 
12:00 – zakończenie wydawania pakietów w biurze zawodów dla biegu WRC 10km
12:45 – rozgrzewka dla biegu WRC 10km
13:00 – start biegu WRC 10km
14:30 – zamknięcie trasy WRC 10km
Limit czasowy na ukończenie biegu na 10km wynosi 90min od startu biegu. Po tym 
czasie wszyscy zawodnicy muszą zejść z trasy i zdjąć numery startowe.
 
14:30 – zakończenie wydawania pakietów w biurze zawodów dla biegu WRC 5km
15:15 – rozgrzewka dla biegu WRC 5km
15:30 – start biegu WRC 5km
16:20 – zamknięcie trasy WRC 5km
Limit czasowy na ukończenie biegu na 5km wynosi 50min od startu biegu. Po tym 
czasie wszyscy zawodnicy muszą zejść z trasy i zdjąć numery startowe.

16:30 – uroczysta dekoracja zwycięzców oraz konkurs z nagrodami
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Program imprezy 
WRC junior - bieg dzieci

02.07.2022r.:
14:00-20:00 -  odbiór pakietów dla wszystkich dystansów

03.07.2022r.:
07:00 – otwarcie biura zawodów 
              (Koszary Park, ul. Kotańskiego 2-4-6, Olsztyn)
10:00 –  zakończenie wydawania pakietów dla biegów dzieci
11:30 – 11:45  przywitanie i wspólna rozgrzewka
12:00 – 12:05  start dzieci do lat 7 dystans ok. 200m
12:10 – 12:15  start dzieci  8 – 10 lat dystans ok. 300m
12:20 – 12:25   start dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400m
12:30 – 12:40   start młodzieży 14 – 16 lat dystans ok. 800m
13:15 – 13:25  dekoracja zwycięzców
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Misją firmy Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań SA jest aktywna ochrona środowi-
ska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu gospodarki odpadami.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie realizacji ustawowych obowiązków zapew-
nienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Pełnimy te obo-
wiązki przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami z terenu całej Polski, prowadzącymi 
zbiórkę i przetwarzanie odpadów. Dzięki współpracy z branżowymi przedsiębiorstwami dą-
żymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na człowieka i środowisko:
• zużytych opakowań i odpadów opakowaniowych,
• zużytych opon,
• olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych.

W ramach współpracy oferujemy:
• uniknięcie wysokich kosztów opłaty produktowej,
• pełną sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego (BDO),
• pewność prawidłowej i terminowej realizacji powierzonego obowiązku,
• oszczędność czasu i pieniędzy,
• doradztwo w zakresie aktualnych przepisów o gospodarowaniu odpadami,
• prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych,
• pomoc w przygotowaniu wniosku do rejestru BDO,
• nieodpłatną licencję na używanie znaku „Jesteśmy Ekologiczni”®

PRZEDSIĘBIORCO! ZADBAJ O SWOJE PIENIĄDZE!
PODEJMIJ WSPÓŁPRACĘ Z TOTAL-EKO 
ORGANIZACJĄ ODZYSKU OPAKOWAŃ SA.
Wprowadzasz na rynek krajowy produkty w opakowaniach? 
Skontaktuj się z nami i podpisz umowę, przekazując nam 
swoje obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. 

TOTAL-EKO Organizacja Odzysku Opakowań SA
al. Piłsudskiego 72c, 10-450 Olsztyn
tel. 89 534 36 00, kom. 606 770 772, fax 89 526 93 92

biuro@totaleko.pl, www.totaleko.pl

Ambasador 
biegu dzieci 
Partner EKO
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Compensa

Compensa oferuje pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, 
zdrowotnych, osobowych i życiowych dla klientów indywidualnych, jak i ubezpieczenia dla 
małych, średnich i dużych firm. 

Zrównoważony rozwój firmy pozwala na oferowanie najlepszych rozwiązań 
ubezpieczeniowych będących przyjaznymi dla społeczeństwa i środowiska.

Wspierając   Warmia Run Challenge chcielibyśmy zwrócić uwagę na nasze ubezpieczenia 
osobowe:
Ubezpieczenie NNW dla aktywnych
Dla wszystkich, którzy, prowadzą aktywny styl życia, uprawiają sport rekreacyjnie, chcą 
zadbać o siebie i… o innych, bo wypadek oprócz skutków zdrowotnych może przyczynić 
się do wyrządzenia szkody innej osobie. Ubezpieczenie działa 24/h i nie tylko podczas 
uprawiania sportu
Ubezpieczenie Między Nami
Kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami dla osób 
powyżej 18 roku życia na wypadek śmierci, wypadku, choroby, leczenia – dla Ciebie i Twojej 
rodziny. 
Ubezpieczenie Przychodnia Online
To idealne rozwiązanie dla osób, które mają utrudniony dostęp do specjalistów w pobliżu 
swojego miejsca zamieszkania. Ubezpieczenie gwarantuje kontakt ze specjalistą już w 3 
dni. Przychodnia Online umożliwia e-konsultację przez czat, wideo lub telefon. To pomoc 
nie tylko w nagłej potrzebie, lecz także przy chorobach przewlekłych. 

Więcej na www.compensa.pl
Compensa, to dwie firmy ubezpieczeniowe, działające na polskim rynku od ponad 30 lat. 
Należy do Vienna Insurance Group, wiodącego koncernu działającego w Europie Środkowo 
Wschodniej.
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Trasa zawodów

∙ Start/Meta: Koszary Park Olsztyn

∙  Trasa Biegów odbywa się po pętlach przebiegających przez Koszary Park Olsztyn: 
ul. Kotańskiego / ul. Monte Cassino / ul. Leśna / ul. Monte Cassino / Koszary Park Olsztyn

∙ Dystanse: 5 km (1 pętla) / 10km (2 pętle) / 21,1 km (3 pętle)

∙  Nawroty zostaną oznaczone odpowiednio dla danego dystansu, na punktach 
nawrotowych obsługa zawodów będzie odnotowywała pojawienie się danego 
zawodnika celem weryfikacji prawidłowego przebiegu rywalizacji

∙ Nawierzchnia trasy – 98,5% asfalt, 1% kostka, 0,5% szuter
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Partner medyczny

Artro Klinika Bieniecki

Pacjent, który trafia do naszego ośrodka z problemem ortopedycznym lub urazowym 
jest przyjmowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, która zajmuje się nim 
od diagnozy przez leczenie operacyjne, aż do rehabilitacji. Udzielamy ok. 4000 porad 
ortopedycznych rocznie. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja prowadzone jest w jednym 
miejscu z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i dostępnej technologii.

W ARTRO-KLINICE BIENIECKI dążymy do przywrócenia sprawności ruchowej, bezpiecznego 
powrotu do codziennych czynności oraz aktywności sportowej naszych pacjentów. 
Najlepsze efekty daje pełna współpraca fizjoterapeutów, lekarzy oraz pacjentów.

Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem i doświadczonym zespołem fachowych 
pracowników, co pozwala zagwarantować pacjentom pełne bezpieczeństwo i świadczenia 
na wysokim poziomie.

SIEDZIBA GŁÓWNA
Al. Wojska Polskiego 80

10-290 Olsztyn
Tel.: 89 534 78 88  
Kom: 605 966 256

NOWA SIEDZIBA 
I REHABILITACJA
Al. Sikorskiego 17
10-088 Olsztyn
Tel.: 89 721 12 66

GODZINY OTWARCIA
Pon. – Pt. : 8:00 – 17:00

www.artroskopia.olsztyn.pl
e-mail:

artro.klinika@gmail.com
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Mapa miasteczka zawodów

Zapraszamy do miasteczka zawodów, gdzie znajdziecie wiele atrakcji nie tylko dla 
Zawodników, ale i dla całych rodzin, kibiców, znajomych:

- sportowe EXPO Sklep Biegacza z możliwością doboru i zakupu sprzętu
- sobotni cykl edukacyjnych spotkań ze specjalistami Sklep Biegacza
- strefa food truck
- strefa relaksu
- ryneczek Nidzicki Fundusz Lokalny
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Podejmij niecodzienne wyzwanie i wystartuj 
we wszystkich 3 dystansach jednego dnia!
21,1km + 10km + 5km

Startując w rywalizacji WRC Hero jesteś klasyfikowany w każdym z dystansów 
oraz dodatkowo w klasyfikacji łącznej, gdzie o pozycji w rankingu decyduje 
łączna suma Twoich czasów netto.

Zwycięzcy biorą wszystko
dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny:

- Oryginalny, wyjątkowy, bo z pierwszej edycji, Puchar Sklepu Biegacza 
- 500zł w bonie do wykorzystanie w Sklepie Biegacza 

Co zyskujesz? 

1. Dodatkową pamiątkę FINISHERA po ukończeniu ostatniego z 3 dystansów
2. Udział w trzech biegach w łącznie tańszej cenie
3. Możesz wygrać rywalizację w pojedynczym biegu oraz w klasyfikacji WRC Hero
4. Zyskujesz dodatkowe świadczenia w strefie finishera:

• posiłek regeneracyjny dostępny w każdej chwili i po każdym z biegów
• wielokrotne wejście do strefy finishera
• dostęp do specjalnego namiotu w strefie finishera z produktami Enervita
•  jedno stanowisko masażu w strefie FIZJO Artro-Kliniki Bieniecki w pierwszej 

kolejności dostępne dla zawodników klasyfikacji WRC Hero

Podejmując się rywalizacji w kategorii WRC Hero już jesteś bohaterem,  
a my dajemy Ci jeszcze więcej.

Podejmiesz wyzwanie? 

#mójcel      #mojeemocje

WRC Hero 
Zawalcz o puchar 
SKLEPU BIEGACZA
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Wystartuj podczas 
VI UKIEL Olsztyn Półmaraton

18 września spotykamy się na kolejnej edycji półmaratonu, 
którego przepiękna trasa biegnie wokół  

największego olsztyńskiego jeziora. 

Rywalizuj indywidualnie lub w drużynie!

Zapisy już trwają

www.olsztynpolmaraton.pl 
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Personal Triathlon TEAM

Nie sztuką jest trenować jeden sezon bez kontuzji, 
sztuką jest cieszyć się sportem przez wiele lat.

Nasza oferta to jasna i przejrzysta propozycja. Nie dzie-
limy ofert na poziomy i zakresy usług. Do każdego klien-
ta podchodzimy z takim samym zaangażowaniem. 

Staramy się prowadzić zawodnika tak, aby sam proces 
treningu był najważniejszy, a w nim kładziemy nacisk 
na indywidulaną opiekę.

Nasza ekipa trenerska to ludzie żyjący z pasją - pasją 
do sportu. Każdemu z nas aktywność sportowa towa-
rzyszy od najmłodszych lat, aktywność która doprowa-
dziła do uprawiania triathlonu. Zdobywając przez wiele 
lat doświadczenie oraz kwalifikacje trenerskie jesteśmy 
w stanie pomóc Ci zrealizować swoje cele. 

Zapraszamy do trenowania TRIATHLONU pod okiem na-
szych trenerów.

Oferujemy profesjonalną opiekę trenerską dla zawod-
ników na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzi-
my także zajęcia pływackie na terenie Olsztyna. Orga-
nizujemy obozy sportowe, współpracujemy z różnymi 
firmami przygotowując ich pracowników do rywalizacji 
sportowej jako reprezentantów drużyn firmowych.  

www.personaltriathlon.pl
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Inter Patrs

Inter Parts Sp. z o.o. jest jednym z czołowych dystrybutorów części, akcesoriów 
samochodowych i motocyklowych oraz wyposażenia warsztatowego na rynku 
polskim. Dzięki bezpośredniej i wieloletniej współpracy z największymi producentami 
z całego świata, oferuje produkty najwyższej jakości. Przedsiębiorstwo posiada 
nowoczesne centrum logistyczne. Sprzedaż prowadzi poprzez sieć oddziałów 
na terenie Polski. Firma należy do międzynarodowej grupy zakupowej Nexus 
International.

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MAREK
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Partnerzy: 
organizator partner ekopartner techniczny partner medyczny

Dane kontaktowe organizatora:
root:OR Paweł Rutkowski

Ul. Klonowa 75, 10-687 Bartąg (k/Olsztyna)
info@personaltriathlon.pl | biuro@warmiarun.pl

Ochrona środowiska – nasz wspólny cel

PARTNER EKO

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER MEDYCZNY


