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1. Biuro zawodów. Odbiór pakietów startowych. 
Biuro zawodów wraz z depozytem znajdowad się będą na terenie Arboretum 

Kórnickiego. Biuro czynne będzie od godziny 7:45 nieprzerwanie do godziny 10:45.   

 

W biurze zawodów możliwe będzie wykupienie pakietu startowego w cenie 60 zł 

(do momentu wyczerpania puli wolnych pakietów).   

Lokalizacja: https://tiny.pl/9zvpw  
 

2. Depozyt. 
Depozyt dla uczestników wydarzenia znajdowad się będzie w biurze zawodów (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. Wejście na teren ogrodu.  
Zawodnicy zgłoszeni do zawodów otrzymują bilet wstępu do Ogrodu w ramach 

pakietu startowego. Pozostałe osoby w tym osoby towarzyszące i kibice zobligowane 

są do zakupy biletu w kasie Arboretum, która czynna będzie od godziny 8:30.  

Brama wejściowa znajdowad się będzie się w poniższej lokalizacji:  

https://tiny.pl/9zvpw  

 

5. Start i meta. 
Start/meta biegu (grupa zielona, żółta, czerwona) znajdowad się będzie na terenie 

Arboretum Kórnickiego.  

Lokalizacja: https://tiny.pl/9zvpz  

 

6. Harmonogram imprezy. 
7:45 - Otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych  

BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 7:45 do 10:45  

09:00 - start grupy zielonej (limit 70 osób) czas na pokonanie trasy: 60 minut  

10:00 - start grupy żółtej (limit 70 osób) czas na pokonanie trasy: 45 minut  

10:45 - start grupy czerwonej (limit 70 osób) czas na pokonanie trasy: 45 minut  

12:00 - dekoracja w kategoriach OPEN i wiekowych (punkt 11)  

12:30 - zakooczenie imprezy  
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7. Parkingi. 
Uczestnicy zmotoryzowani skorzystad będą mogli z płatnych i bezpłatnych parkingów 

znajdujących się w pobliżu Arboretum. Najbliższe parkingi w okolicy zawodów: 

1. Parking Zamkowy lokalizacja: https://tiny.pl/9zvl6  

2. Parking na ul. Prowent lokalizacja: https://tiny.pl/9zv4x  

3. Parking przy Placu Niepodległości lokalizacja: https://tiny.pl/9zv4r  

 

8. Trasa. 
Trasa biegu (grupa zielona, żółta, czerwona) to trzy pętle po terenie Arboretum 

Kórnickiego, łącznie 5000 metrów, oznaczona pachołkami oraz słupkami i taśmami 

biało-czerwonymi wyznaczającymi przebieg trasy.  

TRASA EDYCJI LETNIEJ – STRAVA: https://tiny.pl/9zvnm  

TRASA EDYCJI LETNIEJ – Garmin Connect: https://tiny.pl/9zvnt  

 

Wszystkie szczegóły dotyczące niedzielnych zawodów znajdziecie także 

w regulaminie imprezy: https://tiny.pl/9zvkh  

DO ZOBACZENIA! 
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