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1. Biuro zawodów - odbiór pakietów startowych. 
Centrum wydarzenia - biuro zawodów wraz z depozytem oraz start/meta zawodów 
znajdowad się będą na terenie Łódzkiego Ogrodu Botanicznego (ul. Krzemieniecka 
36/38)  
Biuro zawodów, w którym przed startem należy odebrad swój pakiet startowy 
czynne będzie od godziny 8:30 nieprzerwanie do godziny 13:00.  
 
W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie 60 zł 
(do wyczerpania puli wolnych pakietów).   
 
Lokalizacja: 
https://tiny.pl/96nfw  
 
 

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

pkt.1). 

 

3. Odbiór zamówionych gadżetów.  
Zamówione wcześniej przez formularz zgłoszeo gadżety (worek, chusta, smycz) 

przekazywane będą w biurze zawodów podczas wydawania pakietów startowych.  

 

4. Harmonogram imprezy. 
08:30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów 

BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 08:30 do 13:00  

10:00 – zbiórka i start biegów dziecięcych (dystanse: 150, 300, 450, 1000 m)  

11:00 – start biegu na 5 km FALA I 

12:00 – start biegu i marszu na 5 km FALA II  + UCZESTNICY NORDIC WALKING 

13:00 – start biegu na 5 km FALA III  

13:00 – dekoracja uczestników NW  

14:00 – dekoracja uczestników biegu  

14:30 – zakooczenie imprezy 

 

5. Parkingi. 
Uczestnicy zmotoryzowani skorzystad będą mogli z parkingów znajdujących się 

w poniższych lokalizacjach:  

https://tiny.pl/96n5c  

https://tiny.pl/96n5l  

 

 

https://tiny.pl/96nfw
https://tiny.pl/96n5c
https://tiny.pl/96n5l


6. Wejście na teren ogrodu.  
Uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje jednodniowy bilet wstępu na teren OB. 

Wejście na teren ogrodu znajduje się w poniższej lokalizacji: https://tiny.pl/96n5s  

 

7. Trasa biegu. 
Trasa to dwie pętle po terenie Ogrodu Botanicznego, łącznie 5000 metrów, 

oznaczona pachołkami oraz słupkami i taśmami biało-czerwonymi wyznaczającymi 

przebieg trasy.  

 

8. Biegi dziecięce.  
10:00 – zbiórka i start pierwszego dystansu (150 metrów).  

Kolejne dystanse będą startowały bezpośrednio po zakooczeniu rywalizacji na 

poprzednim dystansie.  

Odpowiednio:  

1. 150 m rocznik 2017 i młodsze,  

2. 300 m roczniki 2014-2016,  

3. 450 m roczniki 2011-2013  

4. 1000 m roczniki 2008-2010,  

Zbiórka do startu każdego dystansu odbywad się będzie na linii startu/mety. 

Dekoracje biegów dziecięcych – po zakooczeniu rywalizacji. 

_______________________________________________________________________ 

Wszystkie szczegóły dotyczące sobotniego biegu znajdziecie także 

w regulaminach imprezy:  

 5 km bieg/marsz NW: https://tiny.pl/96n1g  

 Biegi dziecięce: https://tiny.pl/96n19  

 

Do zobaczenia! 
 

https://tiny.pl/96n5s
https://tiny.pl/96n1g
https://tiny.pl/96n19

