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1. Biuro zawodów. Odbiór pakietów startowych. 
Biuro zawodów wraz z depozytem znajdować się będą na terenie Ogrodu 

Botanicznego UAM w Poznaniu (Dąbrowskiego 165). 

Biuro, w którym przed biegiem lub marszem nordic walking należy odebrać swój 
pakiet startowy czynne będzie od godziny 8:00 nieprzerwanie do godziny 12:30.   
 
W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie 60 zł dla 
biegu (fala I, II, III) oraz marsz nordic walking 5 km lub w przypadku biegów 
dziecięcych w cenie 30 zł (do momentu wyczerpania puli wolnych pakietów).   
 
Lokalizacja: 
https://tiny.pl/92x88  
 

2. Depozyt. 
Depozyt dla uczestników wydarzenia znajdować się będzie w biurze zawodów (patrz 

pkt.1). 

 

3. Wejście na teren ogrodu.  
Wejście na teren Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne, brama wejściowa znajduje się 

w poniższej lokalizacji:  

https://tiny.pl/92x88  
 

4. Start i meta. 
Start/meta biegu oraz marszu NW znajdować się będzie na Polanie Piknikowej OB. 

Zbiórka biegów dziecięcych oraz ich meta również znajdować się będzie na Polanie 

Piknikowej OB.  

Lokalizacja: https://tiny.pl/92xzs  

 

5. Harmonogram imprezy. 
8:00 - start pracy biura zawodów  

09:30 - start I fali biegu  

10:15 - start II fali biegu  

11:00 - start III fali biegu 

11:45 - dekoracja uczestników biegu 

12:00 - start biegów dziecięcych (po zakończeniu dekoracji biegu) 

12:30 - start marszu nordic walking na 5 km (po zakończeniu biegów 

dziecięcych) 

13:30/45 - dekoracja uczestników marszu nordic walking 

14:00 - zakończenie imprezy 

https://tiny.pl/92x88
https://tiny.pl/92x88
https://tiny.pl/92xzs


6. Parkingi. 
Uczestnicy zmotoryzowani skorzystać będą mogli z bezpłatnego parkingu OB  

znajdującego się w poniższej lokalizacji (wjazd od ulicy Dąbrowskiego): 

Lokalizacja: https://tiny.pl/92x69  

Możliwe będzie także parkowanie wzdłuż ulicy Botanicznej w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

Lokalizacja: https://tiny.pl/92xvf  

 

7. Zakaz parkowania na drodze pożarowej. 
W Ogrodzie Botanicznym obowiązuje zakaz parkowania na drodze pożarowej (dojazd 

od ul. Dąbrowskiego, która poprowadzona jest między sklepem „Botanik. Centrum 

ogrodnicze” a Technikum Energetycznym.  
 

8. Trasa. 
Trasa biegu (fala I, II, III) oraz marszu NW to trzy pętle po terenie Ogrodu 

Botanicznego UAM, łącznie 5000 metrów, oznaczona pachołkami oraz słupkami 

i taśmami biało-czerwonymi wyznaczającymi przebieg trasy.  

Trasa biegów dziecięcych przebiegać będzie po ścieżkach Ogrodu, a jej długość 

i przebieg zależne są od kategorii wiekowej zawodników. 

 

 

9. Mapa sytuacyjna 
Mapę sytuacyjną możecie pobrać ze strony imprezy: 

www.botaniczna5.pl 

 

Oraz bezpośrednio poniżej 

 

www.tiny.pl/92wxg 

 

 

Do zobaczenia!  

https://tiny.pl/92x69
https://tiny.pl/92xvf
http://www.botaniczna5.pl/
http://www.tiny.pl/92wxg

