
1. Proszę o przedstawienie mapy poglądowej trasy, w celu oszacowania kosztów 
zabezpieczenia trasy biegu. 

Załączamy mapy tras biegowych z poprzedniego roku: 

 

2. Czy zapisy na bieg mają odbywać się tylko online, stacjonarnie, czy w wersji hybrydowej? 

Zapisy na bieg powinny odbywać się w formie elektronicznej. Dla przykładu: w ubiegłej edycji zapisy 

odbywały się za pomocą portalu datasport.pl (podwykonawca zabezpieczył również usługi: wydruku 

numerów startowych oraz pomiaru czasu zawodników podczas wydarzenia).  

3. Proszę o specyfikację medali dla uczestników biegu: średnica, materiał z którego mają być 
wykonane, rodzaj i grubość taśmy. 

Nie narzucamy konkretnych parametrów medali, jednak sugerujemy kierowanie się przykładem z 

roku poprzedniego 

:   



 

4. Proszę o podanie specyfikacji pucharów: wysokość, szerokość, materiał, czy projekt ma być 
personalizowany, stworzony pod wydarzenie, czy nawiązujący do dyscypliny biegowej?  

Nie narzucamy konkretnych parametrów pucharów. Załączamy poglądowe zdjęcie statuetki, która 

była wykonana na poprzednią edycję biegu: 

 

5. Proszę o informację odnośnie oprawy muzycznej i obsługi speakerskiej. Jakie kryteria ma 
spełniać speaker? Czy oprawa muzyczna ma zostać zapewniona przez dj, czy w trakcie 
rywalizacji ma zostać zorganizowany koncert na żywo? 

Oprawa muzyczna wydarzenia powinna nawiązywać do charakteru biegu (upamiętnienie żołnierzy 

wyklętych) tj. mieć charakter patriotyczny oraz rozrywkowa (standardy muzyki pop). Oprawa ma 

zostać zapewniona przez DJ’a.  Speaker powinien prowadzić wydarzenie w sposób dostosowany do 

charakteru imprezy (wydarzenie sportowa o charakterze patriotycznym).  

6. Czy w biurze zawodów uczestnikom będą rozdawane jakieś pakiety startowe? Jest to 
niezbędne do oszacowania ilości pracowników. 

Tak, będą wydawane pakiety oraz numery startowe. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej liczby 

osób w biurze rejestracji. 

7. Jaką powierzchnią dysponują Państwo na zorganizowanie animacji dla dzieci?  

W zależności od warunków atmosferycznych strefa animacji dla dzieci może zostać zorganizowana 

wewnątrz hali lekkoatletycznej (załączamy zdjęcia poglądowe z ubiegłej edycji) lub na terenie 

zewnętrznym przyległym do hali (teren zielony). 



 

8. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zaplecza sanitarno – higenicznego, 
depozytu, namiotów? 

Sanitarno-higienicznego – nie, obiekt (Hala lekkoatletyczna) posiada takie zaplecze  

Depozytu – tak 

Namiotów – tak, jeśli jest to konieczne (punkty, które nie muszą znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie startu/mety mogą zostać zlokalizowane wewnątrz hali lekkoatletycznej).  

 


