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„Kreujemy aktywne społeczeństwo lokalne”

Pełnimy rolę animatorów sportu i rekreacji, propagujemy zdrowy tryb życia i proponujemy aktywne
spędzanie czasu dla całych rodzin. Zarządzamy wieloma obiektami sportowymi i przenosimy
doświadczenie ze sportu profesjonalnego na organizację wydarzeń aktywizujących mieszkańców
Gdańska. Planujemy imprezy w wielu popularnych dyscyplinach poszukując wciąż nowych propozycji.

Jesteśmy organizatorem najważniejszych imprez sportowych w mieście.

GDAŃSK MARATON

8-9.04.2017
gdanskmaraton.pl

3. Gdańsk Maraton
Jedna z najważniejszych imprez biegowych na mapie Polski
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z ulicą Długą, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Pomnik Poległych Stoczniowców, Stadion Energa Gdańsk, Targi AmberExpo, Europejskie Centrum
Solidarności czy nadmorski Park im. R. Reagana. Meta maratonu znajduje się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. Olbrzymim
atutem Gdańska jest jego położenie geograficzne i doskonałe skomunikowanie z innymi miastami w Polsce. Dogodny dojazd, bogata oferta noclegowa
ułatwiają uczestnikom podjęcie decyzji o starcie właśnie w Gdańsku.

3. Gdańsk Maraton dla każdego!
Oprócz biegu głównego, w przeddzień maratonu odbędzie się bieg na 5 km, biegi dla dzieci i młodzieży,
a wraz z maratończykami w dniu 9 kwietnia startować będą także sztafety. To idealne rozwiązanie dla wszystkich,
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem i nie czują się na siłach, aby przebiec cały koronny dystans.
Tym sposobem gdański maraton staje się nie tylko świętem miasta, biegaczy, ale także całych rodzin
i przyjaciół.

Maraton na medal!
Dwie pierwsze edycje gdańskiego maratonu zostały wybrane najlepszą imprezą biegową roku 2015 i 2016 w Polsce. Gdańsk
Maraton otrzymał tytuł Złoty Bieg 2015 i 2016 w kategorii maratonów powyżej 1000 osób, zostawiając za sobą maratony
organizowane od lat m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi.
Zarówno pierwsza jak i druga edycja gdańskiego maratonu została oceniona przez samych uczestników na medal.
Medal należy się Wam za organizację i dodatkowe atrakcje. Rewelacja! Maraton, który odbywa się w sierpniu powinien się od Was uczyć.
Ogromne dzięki. Mogę polecać już teraz gdański maratonów całej Polsce. – Justyna Kościuk
Wszystko było super od zorganizowanych przez Was treningów z Dudycz team, po dzisiejszy dzień! Jest się czym chwalić. MOSiR Gdańsk mistrzem
Polski. – Alicja Kielkucka
Organizacja na najwyższym poziomie, zarówno w obiekcie jak i na trasie czułem się wyjątkowo. Doping, wolontariat, obsługa, punktu
odżywiania.
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Gratulacje
i podziękowania dla organizatorów! – Rafał Czyżu Czyż
Organizacja na najwyższym poziomie! A ilość punktów z wodą, niejeden organizator biegów z większym stażem mógłby się uczyć! – Ania Kunkel
Dzięki za wspólne bieganie. Muszę powiedzieć, że było rewelacyjnie. Organizacja i atmosfera na najwyższym poziomie. Oby więcej takich biegów.
Za rok będę także. – Karol Budzisz.

9.09.2017
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Bieg z historią w tle
Bieg Westerplatte jest jedną z najstarszych imprez biegowych w Polsce, nieprzerwanie organizowaną od 54 lat,
na stałe wpisaną w kalendarz ważnych wydarzeń sportowych. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Radio Gdańsk. W przyszłym
roku odbędzie się 55. edycja biegu. Start i meta dziesięciokilometrowej trasy mają miejsce na Westerplatte, pod samym pomnikiem
upamiętniającym polskich obrońców wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Zgodnie z tradycja imprezę poprzedza oddanie hołdu polskim
żołnierzom walczącym z hitlerowską napaścią
i złożenie kwiatów na grobie majora Henryka Sucharskiego.

Bieg ma formułę otwartą, wystartować może każdy i co istotne, również każdy może wygrać.
Najlepsi biegacze otrzymują czeki z łącznej puli 20.000 PLN. Dodatkowo każdy uczestnik uhonorowany zostaje
okazałym, pamiątkowym medalem, odlanym specjalnie na daną edycję imprezy.
W 2015 roku padł rekord frekwencji biegu, na liście startowej widniało aż 3900 uczestników.
W stawce biegaczy znajdują się również znani i utytułowani, czynni i byli sportowcy m. im. Adam Korol, Radosław
Dudycz.
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Triathlon Gdańsk
Impreza Triathlon Gdańsk zaskarbiła sobie duże grono sympatyków, którzy chętnie przyjeżdżają nad morze,
by wystartować w wyjątkowej scenerii przy molo w Brzeźnie. Chcemy rozwijać to wydarzenie, dlatego przed
nami kolejny, duży krok! W 2016 roku po raz piąty zorganizowaliśmy imprezę triathlonową w mieście Gdańsk,
która otrzymała rangę Mistrzostw Polski na dystansie olimpijskim. Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną
edycję Triathlon Gdańsk, która odbędzie się 16 lipca 2017 roku.

Triathlon dla dzieci
Jako rozwinięcie formuły startu nie dla wyniku, a dla samego udziału organizowana jest specjalna edycja dla
najmłodszych – Triathlon dla Dzieci.
Jest to okazja dla uczestników do zainspirowania swoich dzieci do podjęcia wyzwania na przyjaznych
dystansach
i wspólnego udziału w zawodach. Dzieci startują w wieku od 3 do 17 lat, w różnych kategoriach. Najmłodsi
uczestnicy Triathlonu startują z rodzicami. Jako impreza towarzysząca, organizowany jest w dniu
poprzedzającym start głównego wydarzenia.

PROJEKT „AKTYWUJ SIĘ W GDAŃSKU”
aktywujsiewgdansku.pl

Innowacyjny projekt aktywizujący mieszkańców Gdańska i zachęcający do uczestnictwa w cotygodniowych, bezpłatnych
zajęciach. Prowadzą je doświadczeni Instruktorzy. W tym roku łącznie weźmie udział w zajęciach ponad 20 000 osób. Projekt
„Aktywuj się w Gdańsku” obejmuje zajęcia takie jak: Gimnastyka dla seniora, Zumba Gold, Nordic Walking, Biegi w dzielnicach,
Joga na zdrowie, Aktywny spacer z bobasem, Speed Badminton, Zumba, CrossFit Stocznia, Treningi MTB grupa początkująca,
Aktywuj się w Ratownictwie wodnym, Treningi MTB grupa zaawansowana, Fitness dla dzieci, Ultimate Frisbee, Letnia Szkoła
Ratownictwa dla dzieci, Plażowa Piłka Nożna, Zumba na plaży, Gdańskie Boule, Aktywuj się na wodzie, Nurkowanie dla dzieci,
Hokej podwodny dla dzieci, Judo.
Zajęcia są:
bezpłatne
bez zapisów – można dołączyć w każdej chwili
systematyczne (nie mniej niż raz w tygodniu)
dostosowane do różnych grup wiekowych, dla każdego, bez względu na kondycję

Zumba Gold

Dla kogo: głównie osoby
starsze, ale także młodsze
Termin zajęć: poniedziałek
Prowadzący: Anna Cegłowska
Miejsce: Miejska Hala Sportu

Gimnastyka
dla seniora
Dla kogo: seniorzy
Terminy zajęć: poniedziałek,
wtorek
Prowadzący: Piotr Paszkowski
Miejsce: Sala do Aerobiku przy
Pływalni Krytej MOSiR, Gdańsk
Chełm

Nordic
Walking
Dla kogo: osoby preferujące
spacery jako formę
aktywności fizycznej
Termin zajęć: wtorek
Prowadzący: Krzysztof
Walczak
Miejsce: Park Nadmorski
im. R. Reagana, wejście D

Biegi
w dzielnicach
Dla kogo: początkujący
i zaawansowani biegacze
Termin zajęć: wtorek,
czwartek, piątek, sobota
Prowadzący: Sport EVO
Miejsce: Zaspa, Oliwa, Orunia,
Zakoniczyn, Osowa, Jasień
Prowadzący: Galion Biega
Miejsce: Stogi

Joga
na zdrowie
Dla kogo: wszyscy bez
względu
na kondycję fizyczną
Termin zajęć: wtorek
Prowadzący: Paweł Gutral
Miejsce: Miejska Hala
Sportowa,

Aktywny spacer
z bobasem
Dla kogo: młode mamy
Termin zajęć: środa
Prowadzący: Fundacja „My To
Mamy”
Miejsce: Park Oruński, przy
Przedszkolu nr 9, ul. Nowiny 2
-> sala do aerobiku przy
Pływalni Krytej, Gdańsk Chełm

Speed
badminton
Dla kogo: osoby
zainteresowane alternatywną
formą badmintona
Termin zajęć: środa
Prowadzący: Tomasz
Szyjanowski
Miejsce: Miejska Hala
Sportowa,

CrossFit

Dla kogo: osoby
zainteresowane treningami
fitness
Termin zaajęć: sobota
Prowadzący: Instruktor
CrossFit Stocznia - Adrian
Łopatyński
Miejsce: CrossFit Stocznia,

Treningi MTB
- grupa początkująca
Dla kogo: miłośnicy jazdy na
rowerze
Termin zajęć: niedziela
Prowadzący: Bartosz i Robert
Banach
Miejsce: Trójmiejski Park
Krajobrazowy, koniec ulicy
Abrahama

Aktywuj się
w Ratownictwie
Wodnym
Dla kogo: dzieci
Termin zajęć: niedziela
Prowadzący: Gdańskie
Kąpieliska
Miejsce: Pływalnia Kryta
MOSiR

Fitness
dla dzieci

Dla kogo: dzieci
Termin zajęć: niedziela
Prowadzący: Aleksandra
Kobielak, Mistrzyni Świata
Fitness
Miejsce: Hala Judo, Traugutta 29

Ultimate
Frisbee
Dla kogo: osoby pragnące
rozwijać swoją kondycję,
dynamikę i koordynację
Termin zajęć: niedziela
Prowadzący: KS Ultimatum
Gdańsk - Trójmiejski Klub
Ultimate
Miejsce: MOSiR w Gdańsku

Wykorzystywane narzędzia promocji

Radio Gdańsk
Radio Eska
Radio WAWA

Polska The Times Dziennik
Bałtycki
Fakt
Przegląd Sportowy
Runners Word

branding
SMS miejski
pakiety startowe
punkty kibicowania
zaproszenia
możliwość wręczania nagród

Miasto Gdańsk Billboardy
City Light Miasto Gdańsk
plakatay w Komunikacji Miejskiej
ekrany LED w Komunikacji Miejskiej
plakaty
informatory
ulotki

wp.pl
maratonypolskie.pl
trojmiasto.pl
media społecznościowe:
facebook, twitter, instagram
blogosfera
newsletter
maratonypolskie.pl,
treningbiegacza.pl,
gdansk.pl,
visitgdansk.com,
naszemiasto.pl
przegladsportowy.pl
gdanskmaraton.pl

Zapraszamy do współpracy.
Dział Imprez

tel.: +48 58 511-01-09, +48 517-806-524
e-mail: biuro@sportgdansk.pl

