DLA KUBY piknik charytatywny
Termin: niedziela 25 września 2016 roku
Miejsce: Stadion MOSIR w Bytowie
Organizatorzy:
 Klub Biegacza "Goch" Bytów,
 Kompleks Basenowo-Rekreacyjny "Nimfa"
 Agnieszka Żyźniewska i Przyjaciele…
godz. 8.oo Otwarcie biura zawodów (sala gimnastyczna MOSIR)

!!!
UWAGA
dla wszystkich

Na zawody można zapisać się poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl.
Na wszystkich zawodników czekamy również w Biurze zawodów w dniu pikniku na Sali gimnastycznej MOSIR.
Każdy aktywny uczestnik pikniku otrzyma „Kubusiowy prezent” – opaskę odblaskową oraz BON NIESPODZIANKĘ
do odbioru przy stoisku "Platynowe zagadki" (sala gimnastyczna).
Bon można również zdobyć rozwiązują platynową zagadkę na miejscu.
Wszystkie BONY wezmą udział w losowaniu 10 nagród głównych –
losowanie odbędzie się przed koncertem finałowym.
Elektroniczny pomiar czasu przez firmę HERKULES z Koszalina.
Program może ulec zmianom.

godz. 9.3o Zapraszamy na piknik przy muzyce Trio Lokalnego BleSSing
godz. 10.oo Bieg Śniadaniowy z Rycerzem
Dystans 500 m. Wpisowe 10,00 zł.
Wszyscy uczestnicy startują z numerem "1" bez klasyfikacji, ale z możliwością skorzystania ze śniadania w formie
szwedzkiego stołu. Śniadanie będzie podawał najprawdziwszy Rycerz.
Do udziału w śniadaniu uprawnia kupon odebrany w biurze zawodów.

godz. 10.15 Bieg Przedszkolaka
Dystans 150 m. Wpisowe 10,00 zł.
Uczestnikiem może być każde dziecko z roczników 2010-2011, które posiada pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych z ich numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna
prawnego podczas weryfikacji i trwania zawodów. Formularz dostępny w biurze zawodów.
Dekoracja zwycięzców o godz. 12.oo.

godz. 10.3o-14.oo BAŚKA
Gra dla wszystkich amatorów karcianego szaleństwa. Wpisowe 10,00 zł.
Zawody odbędą się w Klubie Olimpijczyka (organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca).
Dekoracja zwycięzców o godz. 14.oo.

godz. 10.3o Bieg Rodziny
Dystans 500 m. Wpisowe 10,00 zł.
Rodzina składa się z rodzica/opiekuna prawnego i jednego dziecka do 14 roku życia. Rodzina startuję blisko siebie.
Mile widziana wspólna charakterystyczna stylizacja, np. ten sam kolor koszulki.
Dekoracja zwycięzców o godz. 12.oo.

godz. 10.45 Bieg z Psem
Dystans 500 m. Wpisowe 10,00 zł.
Pies powinien posiadać książeczkę zdrowia. Za psa odpowiada opiekun. Z psem biegniemy na smyczy i w kagańcu.
Dekoracja zwycięzców o godz. 12.oo. Miejsce na podium oczywiście również dla psa 

godz. 11.oo RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ
Dystans 15-20 km w zależności od obranej trasy. Wpisowe 10,00 zł.
Zawodnicy muszą odnaleźć 10 punktów kontrolnych na terenie Bytowa i okolicy
zgodnie z otrzymaną na miejscu mapą.
Dekoracja zwycięzców o godz. 14.oo.

godz. 11.oo Bieg Romantyczny Parami przy muzyce zespołu FIRE SONG
Dystans 1000 m. Wpisowe 10,00 zł.
Bieg rozgrywany w parach. Para musi trzymać się za ręce przy starcie i na mecie.
Dekoracja zwycięzców o godz. 12.oo.

godz. 11.3o Sztafeta "zawodowców"
Dystans 4X500 m. Wpisowe 20,00 zł od sztafety.
Sztafeta składa się z czterech zawodników, np. grupy „zawodowej” – ważna jest NAZWA teamu.
Mile widziana wspólna charakterystyczna stylizacja, np. ten sam kolor koszulki.
Dekoracja zwycięzców o godz. 12.oo.

godz. 12.oo Dekoracja zwycięzców „Zawodów z przymrużeniem oka”

godz. 12.3o Praktyczna lekcja i wykład z Mistrzem świata w Nordic Walking
Wykład "Brak aktywności fizycznej i złe odżywianie konsekwencją stylu życia w XXI wieku" poprowadzi Mirosław
Bierkus – Mistrz Świata, trener Polskiej Federacji Nordic Walking, posiadający certyfikat Światowej Federacji
Nordic Walking. Wykład odbędzie się na scenie głównej.

godz. 13.oo Bieg Główny i Marsz Nordic Walking
Dystans 5 km. Wpisowe 20,00 zł.
Pierwsi startują biegacze. Zaraz po nich Marsz zainauguruje Mistrz Świata Mirosław Bierkus.
Dekoracja zwycięzców o godz. 14.oo.

godz. 13.oo-14.oo Mocne brzmienie zespołu MAMGMEN ze Słupska
godz. 14.oo STRONGmenSHOW
Jarek Dymek i Sławek Toczek zamierzają posiłować się z Wami…
Licytacja Voucherów do restauracji "Schabowy Raz" w Babim Dole po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler

godz. 14.oo Dekoracja zwycięzców
Dotyczy Biegu głównego i Marszu, Rajdu rowerowego i Baski. Wyniki konkursu plastycznego.
Losowanie 10 nagród głównych:

2 Bony do Fajnego Warzywniaka

2 Kolacje dla dwojga w Stacji Smaku w Udorpiu

Pakiet SPA w Hotelu Lubicz

Pakiet rehabilitacyjny Fundacji "Zdrowie Nasze" z Bytowa

Pakiety kosmetyczne

Sesja zdjęciowa

Weekend z KIA

Fajny Rower…

godz. 14.3o-15.3o Koncert Łukasza "WIECZNEGO" Wieczorka rapera z Radomia

BOMBOWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Program Małego Inżyniera z Poznania
Wybuchowe pokazy chemiczne nie tylko dla dzieci. Stanowiska warsztatowe do dyspozycji uczestników pikniku pod
okiem instruktorów Małego Inżyniera. Czekają na Was:

Chemiczne BUM BUM

Podróż do krainy Niskich Temperatur

Warsztaty w "Magicznym Laboratorium"

Warsztaty Sherlok Holmes'a

Mały detektyw Powiatowej Komendy Policji z Bytowa
Pobieranie i ujawnianie śladów kryminalistycznych, w tym linii papilarnych i… inne gadżety policyjne.

Iluzja z bliska TRIPLE MAGIC z Przemyśla
Swój repertuar określają jako iluzję kontaktową, opartą na wielu efektach z dziedziny demonstracji karcianych,
mentalizmu i zastosowaniu przedmiotów codziennego użytku.

Ale-frajda z Kobylnicy
Balonowe SHOW z Łukaszem Grodzickim, który spełnia dziecięce marzenia…

Szybkie auta i motocykle
Można zobaczyć, ale i zaszaleć – do dyspozycji gości kierowca i możliwość przejażdżki z emocjami.

Konkurs plastyczny dla dzieci
Temat: "Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu"
Dowolna technika. Prace należy wysłać do 23 września 2016 na adres: Klub Biegacza "Goch" Bytów ul. A.
Mickiewicza 13, 77-100 Bytów lub w Biurze zawodów w dniu pikniku do godz. 12.oo. Prace muszą być podpisane.

„Platynowe zagadki”
Na Sali gimnastycznej MOSIR czekają na Was Kubusiowe prezenty.
Wystarczy przyjść z Bonem otrzymanym w Birze zawodów przy rejestracji.
Bon można tez zdobyć rozwiązując na miejscu „Platynową zagadkę”.

Smakołyki Kubusiowych Przyjaciół
Czekamy na Was z mnóstwem przysmaków, które przygotowali dla Was
Kubusiowi Przyjaciele.

