
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH „CUD NAD 

WISŁĄ”, WARSZAWA, 2 PAŹDZIERNIKA 2021 r. ul. Ostródzka 175 

 

LOKALIZACJA 

Adres wydarzenia to: 

Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” 

ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa 

Jak dojechać? Komunikacja miejska, przystanek „Ostródzka – Szkoła”, linia 134 (Olesin <–> Metro 

Marymont) 

Pinezka: https://bit.ly/3AVGv22  

 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie, na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 

368, ul. Ostródzka 175, w okolicy hali sportowej. 

Biuro będzie czynne:  

• 2 października 2021 r. (sobota): 

• od godz. 9:00 

UWAGA! Biuro zawodów zamyka wydawanie numerów startowych dla poszczególnych grup 

w poszczególnych konkurencjach na 30 minut przed startem poszczególnej grupy w danej 

konkurencji. Np. wydawanie numerów startowych dla chłopców z grupy IV startujących na 

dystansie 60 m zakończy się o godz. 9:30, dla dziewcząt z grupy IV startujących na dystansie 

60 m zakończy się o godz. 9:50, itd. 

 

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO 
Podstawą odbioru pakietu startowego jest złożenie czytelnego podpisu na liście startowej, 

dostępnej w Biurze Zawodów, oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.  

W pakiecie startowym znajdą się: numer startowy, agrafki, owoc, baton, butelka wody 

UWAGA! Odbiór pakietu startowego możliwy jest tylko osobiście! 

 

 

https://bit.ly/3AVGv22


SZATNIE 

Dla zawodniczek i zawodników będą udostępnione szatnie w budynku szkoły. Wejście będzie 

znajdować się od strony boiska, przy hali sportowej. Wejście, jak i szatnie, będą oznaczone, 

osobno dla dziewcząt, osobno dla chłopców. Prosimy o zachowanie czystości przy 

korzystaniu z szatni. 

 

PARKING 

Organizator nie przewiduje parkingu dla uczestników wydarzenia.  

 

 

MEDAL 

 

Każda z zawodniczek i każdy z zawodników, którzy ukończą swoje konkurencje otrzyma 

pamiątkowy medal za udział w wydarzeniu. 

 

 

TOALETY 

Przenośne toalety znajdować się będą na terenie boiska szkolnego. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

W trakcie wydarzenia dostępne będą również atrakcje sportowe , z których będzie mógł skorzystać 

każdy kto dotrze na zawody. Wśród propozycji będą m.in.: boule, siłowanie na rękę, strefa 

równowagi, tor przeszkód, korfball. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Prosimy o zachowanie odstępów wymaganych dystansem społecznym w trakcie trwającej 

pandemii (1,5 – 2 metry). Na terenie miasteczka będą dostępne dozowniki z płynem 

dezynfekcyjnym. 

 


