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  27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie przypada 102. rocznica wybuchu jedynego
zwycięskiego powstania w historii. 
 Z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w programie tegorocznych obchodów
zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod hasłem
#POWSTANIEna102.
 Akcja #BIEGAMYna102 polega na przebiegnięciu symbolicznego dystansu minimum 1918
metrów.
 Każdy, kto przyłączy się do wspólnego biegu z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego znajdzie się w wielkiej, pamiątkowej galerii biegaczy na stronie 27grudnia.pl.    
Akcja Kłodawa #BIEGAMYna102 Świętujemy Aktywnie
 
Zapraszamy
16 grudnia 2020 r. na Stadion Miejski w Kłodawie w godz. 12.00 - 15.00 
 
Przygotowaną przez nas trasę możesz pokonać tylko indywidualnie:
 
nordic walking, bieg, marsz lub spacer.
 
Zachęcamy do użycia elementów stroju w biało-czerwonych barwach 

      Jak wziąć udział w biegu?  1. pokonaj minimum 1918 metrów.  2. zarejestruj bieg przy
użyciu telefonicznej aplikacji biegowej (scan z aplikacji np. Endomondo lub innej)
 
3. w trakcie biegu zrób sobie zdjęcie
 
Na miejscu pomożemy uczestnikom dokonać rejestracji i przesłać potwierdzenie biegu i zdjęcie
za pomocą ankiety na 
www.27grudnia.pl
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http://www.27grudnia.pl/?fbclid=IwAR24xM51JDFcA5ArUoC_y8uMCBmozv32nvNdn-DEC4P4lVdDHG7EBFwM1X8
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Otrzymasz specjalne podziękowanie za udział w akcji #BIEGAMYna102
 
Podziel się ze znajomymi swoim osiągnięciem! - opublikuj na Facebooku zdjęcie z
oznaczeniem 
#BIEGAMYna102
 
27 grudnia br. na stronie 
www.27grudnia.pl
sprawdź swój wynik w klasyfikacji i obejrzyj galerię wszystkich uczestników akcji. My na fb
gminy Kłodawa umieścimy relację z akcji przeprowadzonej w Kłodawie.
 
Osobą kontaktową jest Krystian Kubiak udzieli wszelkich informacji 783299009
 
Uwaga 
  Akcja skierowana jest do osób od 15 roku życia wzwyż, osoba niepełnoletnia musi posiadać
zgodę opiekuna prawnego na udział w akcji.   Uczestnicy biegu przestrzegają zasad
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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https://www.facebook.com/hashtag/biegamyna102?__eep__=6&__cft__[0]=AZVZaSJkah2d1cGIqC3a44OM6P4S7LeqTG_MTDKTAKIRWz8xRxGIHDH_Ojx5WZ0JvcdJGsXoS_I66W0yFnaFElTObefNC_bIFmey6JNduW0kV7jhdBctDiYQrA9F3oFTNmAPCYAq-jwgvcBBJ13fycpZCyFEtuIgoe4Njr-9B-MMKWRCPlaFcJbAjNDnMlCPctA&__tn__=*NK-R
http://www.27grudnia.pl/?fbclid=IwAR2eb172E26KG94KxcnKKYnwA_C_D08GGlAe1IUe--rgypASHCtfkFpcfdA

