
OFERTA  

WSPÓŁPRACY 

V BIEG WOJCIECHOWY 



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku w ramach swojej działalności 

statutowej organizuje i prowadzi: 

 zawody i imprezy sportowo – rekreacyjne, 

 rozgrywki sportowe, 

 własne sekcje i drużyny sportowe, 

 OWL w Jadwisinie oraz udostępnienia posiadaną bazę 

sportowo–rekreacyjną (Stadion Miejski z zapleczem sanitarnym, 

boiska piłkarskie sztuczne i trawiaste, siłownie, kompleks 

plażowo-rekreacyjny  wraz kąpieliskiem). 

 

Natomiast główną funkcją OSiR jest pełnienie roli animatora sportu   

i rekreacji na rzecz gminy Serock. Realizując cele związane              

z propagowaniem zdrowego trybu życia, pobudzamy aktywność 

społeczeństwa, proponujemy nowe, innowacyjne formy czynnego 

wypoczynku i dbamy o dobrą formę fizyczną. Wykorzystujemy do 

tego dużą wiedzę i doświadczenie, wynikające z wieloletniej 

organizacji szerokiego spektrum imprez sportowych. Oprócz 

naszych sztandarowych wydarzeń  takich jak Wojciechowe 

Świętowanie na Sportowo, Bieg Niepodległościowy, 

organizujemy imprezy w popularnych dyscyplinach  takich jak 

biegi, rowery mtb, nordic walking czy letnie rozgrywki plażowe, 

poszukujemy także nowych, ciekawych propozycji organizując 

np. Otwarte Mistrzostwa Serocka w Funny Judo oraz 

Ogólnopolski Turniej w Beach i Waterkorfballu.  

 

Prowadzimy również szereg akcji za pośrednictwem animatorów 

sportu i rekreacji na Plaży Miejskiej oraz Stadionie oraz szeregu 

bezpłatnych zajęć ruchowych z zakresu fitnessu, siatkówki, 

korfballu, nordik walking oraz innych, prowadzonych cyklicznie: 

codziennie lub co tydzień. Do tych zajęć można zatem dołączać      

w każdej chwili i czerpać radość z poprawy swojej formy fizycznej     

i ruchu w towarzystwie innych osób, znajomych, rodziny. Co 

istotne, udział w nich jest bezpłatny i zupełnie otwarty dla 

każdego chętnego. 

 



Nie sposób nie wspomnieć również o dużych z punktu 

widzenia logistyki, imprezach sportowych jakimi są biegi 

uliczne, które odbywają się przy okazji Wojciechowego 

Świętowania na Sportowo oraz obchodów 

niepodległościowych. Biegi Wojciechowe organizowane są 

na przełomie kwietnia i maja, natomiast Biegi 

Niepodległościowe organizujemy na przełomie 

października i listopada. Oba biegi cieszą się olbrzymią 

popularnością i przyciągają na Rynek Miejski w Serocku 

rzeszę kilkuset osób. 



Bieg ma charakter symboliczny. Limit miejsc 600. Każdy, kto 
weźmie udział w Biegu otrzyma pamiątkową koszulkę, w której 

przebiegnie założony dystans oraz zostanie uwieczniony na 
historycznej fotografii Sportowy Serock 2017. Zawodnicy podczas 
biegu uformują ogromną flagę Serocka z koszulek – czerwonych, 

białych i żółtych z logotypami 600-lecia i OSiR. 



BIEG WOJCIECHOWY (V edycja – 07.05.2017) 
 

Jest to cykliczne wydarzenie sportowe o charakterze 

biegu masowego. Celem jest uświetnienie obchodów 

święta patrona Serocka – Św. Wojciecha oraz promocja 

aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocja 

wyjątkowych walorów turystycznych Miasta i Gminy 

Serock i Zalewu Zegrzyńskiego. Bieg Wojciechowy to 

nasza sztandarowa propozycja do spędzania wolnego 

czasu dla całych rodzin. Biegają mali i duzi, kobiety i 

mężczyźni i każdy po tej imprezie może czuć się 

wygranym. 

Serockie Miasteczko Biegowe jest umiejscowione na 

Rynku Miejskim. 



BIEG WOJCIECHOWY (V edycja – 07.05.2017) 
 

Organizatorem jest OSiR w Serocku natomiast patronem 

honorowym Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

W ramach V Biegu Wojciechowego odbędą się: 

 Bieg na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn SEROCKA 

DYCHA, 

 Uroczysty bieg 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi na 

dystansie ok. 600 m. 

 Bieg rodzinny, Bieg z Książką na dystansie ok. 300 m. 

 Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, 

 SEROCKI CHAMPION – mistrzostwa dla mieszkańców gminy 

w kategorii kobiet i mężczyzn 

W biegu mają prawo startu osoby, które ukończyły 18 lat. Limit 

zgłoszeń na bieg na dystansie 10 km wynosi łącznie 400 osób. 



     

Marsz Nordic Walking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieg Rodzinny/Bieg z Książką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak zawsze w okolicach Rynku Miejskiego przygotowane 

zostaną dodatkowe atrakcje dla uczestników oraz kibiców. 

Będzie zorganizowane stoisko gastronomiczne, gdzie 

można napić się kawy oraz zjeść energetyczny posiłek, 

będzie można również zajrzeć do stoiska ekologicznego. 

 

Co roku bieg przyciąga kilkaset biegaczy. Grono 

uczestników biegu stanowią nie tylko mieszkańcy gminy 

Serock, ale coraz częściej biorą w nim udział sportowcy z 

całej Polski w tym znani zawodnicy. 



PROMOCJA 

 

Promocja imprez organizowanych przez OSiR w Serocku 

opiera się o dwa filary. Pierwszym z nich jest wieloletnia 

już współpraca z lokalnymi mediami. Stosowne 

porozumienia w zakresie patronatu medialnego 

pozwalają na dotarcie z informacją o wydarzeniach i 

podmiotach zaangażowanych w jego organizację do 

szerokiego grona odbiorców. Do naszych partnerów 

medialnych należą m.in. Gazeta Powiatowa, To i Owo 

Legionowo, Radio Hobby, legionowo24.pl. 

 

Imprezy promowane są przy pomocy spotów radiowych, 

ramek sponsorskich z logotypami partnerów, publikacji 

plakatów w prasie i internecie, na terenie Serocka              

i powiatu legionowskiego. Profesjonalnie przygotowane 

materiały prasowe są chętnie i często wykorzystywane 

przez dziennikarzy. Oprócz mediów realizujących 

patronat, pojawiają się one również w szeregu różnych 

portali ogólnotematycznych, czy też sprofilowanych,      

np. biegowych. 

 

 Radio: Czwórka, Hobby, Eska, RMF, Radio Kampus, 

 Prasa: Gazeta Powiatowa, To i Owo Legionowo, 

Informator UMiG w Serocku, 

 Internet: serock.pl, osir.serock.pl, legionowo24.pl, 

maratonypolskie.pl, 

 TV: TVP info-Warszawa, TVN24, Superstacja. 



PROMOCJA 

 

Wstępny plan promocyjny imprezy to minimum: 

 

 50 spotów radiowych, 

 6 logotypów w prasie przy artykułach w Gazecie 

Powiatowej/To i Owo Legionowo /zapowiedź relacja/, 

 Całostronicowy materiał tekstowo-graficzny w Gazecie 

Powiatowej oraz Informatorze UMiG w Serocku, 

 Podwójny box na regionalnych stronach onet, 

 4 bilbordy na trenie Serocka, 

 Plakaty citylight (50 szt.) na terenie gminy Serock, 

 Airwall na Rynku Miejskim w Serocku, 

 Główny baner z logotypem „PARTNERZY V BIEGU 

WOJCIECHOWEGO” w miejscu imprezy, 

 Telebim z relacją online z imprezy – relacja z Lotu 

Ptaka – Paralotnia oraz dron, działający a la ścianka 

reklamowa, 

 Ekspozycja balonów, flag i banerów Partnerów, 

 Reklama – tandem  RĘKAW LOTNICZY. 



 Możliwość ustawienia stoiska promocyjnego                      

z przekazem, 

 Reklama w serwisie maratonypolskie.pl – kampania              

2 miesięczna, 

 Promocja w serwisach własnych oraz mediach 

społecznościowych – serock.pl, osir.serock.pl, 

facebook.com – fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Serocku 

 Emisja spotu dźwiękowego dostarczonego przez 

Partnera podczas trwania imprezy lub informacja            

o Partnerze przekazywana przez spikera, 

 Spoty emitowane na Plaży Miejskiej w Serocku 



WARTOŚĆ  DODANA 

 

W celu uatrakcyjnienia imprez biegowych w dekoracji 

zwycięzców uczestniczą znani polscy sportowcy. 

Odwiedzili nas m.in. Sylwia Gruchała, Sylwia Bogacka, a 

także Szymon Staśkiewicz.  

POLECAJĄC  NASZE USŁUGI  ZAPRASZAMY DO 

SPORTOWEJ  WSPÓŁPRACY 


