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Prezesi Klubów Sportowych 

w Świdnicy 

 

 

Szanowni Państwo,  

organizatorzy II RST Półmaratonu Świdnickiego - 05.11.2016 r., 

promujący zalety pracy w zgranym zespole, poszukują osób w każdym wieku 

gotowych  do współpracy  przy przygotowaniu i przeprowadzeniu  imprezy 

sportowej na najwyższym poziomie. 

  

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o możliwość zapoznania 

członków  prowadzonych przez Państwa klubów sportowych z zagadnieniem 

przystąpienia do ww. wydarzenia, w charakterze wolontariuszy.  

         

   Fundacja Wroactiv i Miasto Świdnica podejmą współpracę z osobami, 

które reprezentując zasady sportowe we własnym życiu, byłyby chętne do 

zaangażowania i bezinteresownej pomocy przy organizacji święta wszystkich 

biegaczy w Świdnicy. To właśnie takie osoby budują swoją postawą dodatkowe, 

dobre emocje wśród zawodników. 

 

Z naszych dobrych doświadczeń oraz szeroko zakrojonej współpracy  

z klubami i organizacjami sportowymi wynika, że grono osób zainteresowanych 

uczestnictwem w wolontariacie stale rośnie, dlatego też chcielibyśmy serdecznie 

zaprosić Państwa do pomocy w następujących zadaniach: 

 

 

1. BIURO ZAWODÓW – udzielanie informacji i pomoc w wydawaniu 

numerów startowych; 

2. DEPOZYT – sprawne przyjmowanie i wydawanie worków 

depozytowych powierzonych przez zawodników; 

3. LOTNY PUNKT INFORMACYJNY – informowanie o kierunkach 

przemieszczania się biegaczy – rozstawne kierowanie do linii startu; 

4. PUNKTY REGENERACYJNE – obsługa tzw. punktów nawadniania na 

trasie, pomoc w wydawaniu wody i posiłków regeneracyjnych na mecie; 

5. PUNKTY NA TRASIE – pomoc w oznaczaniu, zabezpieczaniu trasy 

oraz wskazywanie kierunku biegu; 

6. PARKINGI – pomoc w organizacji sprawnego parkowania przybyłym 

zawodnikom; 

7. STREFA STARTU i METY – pomoc przy zajmowaniu miejsc przez 

zawodników w strefach startowych, pomoc przy dekoracji, kierowanie 



do stref  odżywiania; 

8. OBSŁUGA ZAWODÓW DLA DZIECI - „Zanim dorosnę do maratonu” 

- wszelka pomoc przy przeprowadzeniu zawodów dla adeptów lekkiej 

atletyki; 

      

   

Każdy, kto przyłączy się do Świdnickiej Drużyny Wolontariackiej, 

otrzyma stosowny certyfikat poświadczający jego udział i zaangażowanie 

społeczne, co jest zawsze mile widziane podczas kolejnych etapów edukacji, jak 

również w procesie ubiegania się o staż i pracę w wielu firmach.  

 

Koordynatorem wolontariuszy jest Karol Ostrowski - karol8.ostr@wp.pl 

(tel. +48 882340532), który zbiera i przekazuje informacje oraz obsługuje panel 

zapisów dla wolontariuszy aktywny pod linkiem.  
 

http://ecros.pl/events/polmaratonSwidnicki2016/index.php?action=regist

erVolunteer 

 

Wolontariusze oprócz certyfikatów otrzymają koszulki, lekki posiłek, 

wodę oraz drobne upominki.  

Serdecznie zapraszam do współpracy.  
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