
VII Rzeszowski Bieg Ojców 

  

W roku 2015 Bieg organizowany jest w  ramach Kampanii społecznej „Kocham swoją 

rodzinę,  dlatego nie piję!”. Bieg po raz siódmy realizowany jest przez Stowarzyszenie 

Szczęśliwy  Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi.  

  

Cel: Budowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

właściwej roli ojcostwa; rozwijanie mocnych stron osobowościowych i potrzeby inwestowania w 

siebie w czasie wolnym, by sprzyjać zdrowemu rozwojowi siebie i innych. 

Jest to inicjatywa o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy: integracji 

społecznej, promocji sportowego trybu życia, ochrony zdrowia, promocji świadomego rodzicielstwa, 

a także wydarzenia o charakterze kulturalno - artystycznym. Program imprezy skierowany jest do 

rodzin, a w szczególności do ojców. 

  

Bieg to kulminacyjna cześć pikniku rodzinnego, który odbędzie się na Bulwarach 

w dniu 20.09.2015 r. w godzinach 15.00-19.00. W biegu wystartują ojcowie, a na mecie będą na nich 

czekać ich dzieci. 

  

Bieg odbędzie się na Bulwarach Rzeszowskich w dniu 20.09.2015 r. Rozpoczęcie biegu godz. 

17.30.  Dystans 1200 m. Uczestnicy biegu starują ze startu wspólnego. Trasa biegu będzie biegła 

alejkami spacerowymi Bulwarów Rzeszowskich. Zawodnicy wystartują w trzech kategoriach 

wiekowych: do 35 lat, 36-50 lat, 51 +. Po dotarciu na metę każdy ojciec otrzyma dyplom. Zwycięskie 

puchary otrzyma 10 ojców, zdobywających 3 pierwsze miejsca  w każdej z 3 kategoriach wiekowych 

(łącznie 9 osób) i jeden puchar dla najstarszego wiekiem ojca biorącego udział w biegu. 

Trasę  biegu zabezpiecza policja i pogotowie. 

Bieg odbędzie się na dystansie 1200 m i zależy nam na tym, aby nabrał również wymiaru 

symbolicznego. Każdy ojciec z województwa podkarpackiego, będzie mógł się zgłosić do udziału w 

biegu poprzez zapis drogą internetową w terminie poprzedzającym piknik tj. 1.08.-19.09.2015 r. W 

dniu Biegu zapisów będzie można dokonywać na miejscu do godziny 16.30. 

Każdy ojciec w dniu pikniku otrzyma koszulkę z nadrukiem hasła kampanii „Kocham swoją 

rodzinę,  dlatego nie piję!” w której będzie biegł. 

 


