Nowa impreza w Krakowie – Krakow Business Run
2012-06-19
Kraków będzie miał nową imprezę sportową – Krakow Business Run. Bieg odbędzie się 16 września 2012
roku, a jego trasa została wyznaczona wokół krakowskich Plant.

W marcu br. organizatorzy – Radisson Blu Hotel Kraków, UBS Service Centre (Poland) sp. z o.o.,
Gmina Miejska Kraków oraz Fundacja Poza Horyzonty – podpisali list intencyjny, który określa
ramy współpracy przy organizowaniu imprezy pod nazwą Krakow Business Run.
Do udziału zaproszone są wszystkie małopolskie firmy, które do biegu w formie sztafety zgłoszą
swoje 5-osobowe zespoły. Licząca 20 kilometrów trasa została wyznaczona w formie 5 okrążeń
wokół krakowskich Plant. Start i meta znajdują się przy Placu Szczepańskim i tutaj też na
zakończenie odbędzie się rodzinny piknik.
„Nie trzeba być maratończykiem czy zdeklarowanym biegaczem by wystartować w imprezie.
Etap do przebiegnięcia dla jednej osoby wynosi 4 kilometry i jest to dystans osiągalny nawet dla
amatorów – mówi Wojciech Liszka z Radisson Blu Hotel Kraków. „Będziemy bardzo szczęśliwi
jeśli na pierwszy bieg stawi się kilkuset zawodników. Jednak Krakow Business Run w
zamierzeniu będzie imprezą cykliczną i naszym punktem honoru jest by docelowo był to
największy tego typu bieg w Europie Środkowo-Wschodniej” – dodaje Dominika Nowakowska
PSC CSR Program Coordinator w UBS Service Centre (Poland) sp. z o.o..
Krakow Business Run będzie imprezą zorganizowaną w ramach współpracy przedsiębiorczości
prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym. Jej celem jest promocja
zdrowego stylu życia ale także integracja krakowskiego środowiska biznesowego. Impreza ma
być narzędziem wspierającym promocję gospodarczą miasta – jej zadaniem będzie
przedstawienie Krakowa jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i biznesowi. Bieg ma też
nadrzędny cel charytatywny – pomoc Justynie Topa, podopiecznej Fundacji Poza Horyzonty.
„Justyna pochodzi z Brzezowej koło Dobczyc, jej choroba trwa od dzieciństwa i spowodowała
amputację nogi w okolicy uda. Jedynie dobra proteza może pozwolić Justynie normalnie żyć” –
mówi Agnieszka Pleti, Dyrektor Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. „Taka proteza to koszt
41 000 zł oraz długie miesiące rehabilitacji. Mamy nadzieję, że uda się jej pomóc oraz, że
kolejne edycje biegu pomogą także innym osobom spełnić ich marzenia” – dodaje.

Szczegółowe informacje na temat pierwszej edycji biegu dostępne są na dedykowanej
stronie: www.krakowbusinessrun.pl, gdzie można również dokonywać zgłoszeń.
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