
                                                                                                                               

 

Szanowni Państwo, 

Jak każdy biegacz zapewne wie, po intensywnym sezonie biegowym należy się nam odrobina 

relaksu. Ba! Odpoczynek jest wręcz wskazany, niezbędny naszym głowom i mięśniom! A jakby 

tak zrzeszyć lokalną społeczność biegaczy i etap roztrenowania zakończyć wspólnym 

biesiadowaniem? 

Stowarzyszenie BBL Team Police gorąco zaprasza na Bal Biegacza, który odbędzie się w 

eleganckiej sali balowej wyśmienitego hotelu RADISSON BLU HOTEL SZCZECIN  21 lutego 2020 

roku o godz. 19:00. 

Na te wyjątkowe wydarzenie serdecznie zapraszamy zarówno Was – biegaczy jak i Wasze drugie 

połówki, oddanych kibiców, którzy wiernie Was dopingują, a także stowarzyszenia, grupy oraz 

kluby sportowe. 

Cudownie będzie zobaczyć Państwa biesiadujących wspólnie przy stole lub bawiących się na 

parkiecie, gdzie jedyną rywalizacją będzie taniec! Myślimy, że będzie to znakomita okazja do 

omówienia ubiegłego sezonu biegowego oraz podzielenia się planami na kolejny. Spotkajmy się i 

spędźmy ten wieczór wspólnie, poczujmy się jak jedna wielka rodzina biegowa, tylko że tym 

razem nie w sportowym, lecz w eleganckim wydaniu! Na karnawałowej uczcie nie zabraknie 

wybornych potraw, znakomitej muzyki i niecodziennej atmosfery, którą stworzymy my – 

pasjonaci biegania!  

W czasie Balu Biegacza przewidujemy pewną atrakcję jakim będzie Plebiscyt na: 

• najszybszą biegaczkę i najszybszego biegacza roku 2019, 

• najlepszego zawodnika roku 2019 (wyróżniającego się osobowością/postawą/wynikami), 

• najlepszy klub biegowy roku 2019, 

• wybór Miss i Mistera Balu Biegacza. 

Zaszczytem będzie móc gościć Państwa na Balu Biegacza, aby wziąć w nim udział należy zapisać 

się na nasze wydarzenie wypełniająć formularz oraz dokonać opłaty. Wniesienie opłaty startowej 

można dokonać przelewem na konto :  

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police  

ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010  

Santander Bank Polski  

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663  

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata Bal Biegacza”.  

W programie balu: 

• uroczysta kolacja: specjalne menu Balu Biegacza   

• przekąski gorące, przekąski zimne - bufet szwedzki 

https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g274736-d284635-Reviews-Radisson_Blu_Hotel_Szczecin-Szczecin_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html


• wiejski stół 

• napoje zimne - bez ograniczeń 

• napoje gorące - bez ograniczeń 

• alkohol: 0,5l wódki lub butelka wina na parę 

• zabawa taneczna z DJ’em  

Koszt uczestnictwa: 175 zł / os. 

 

Niezmiernie miło będzie móc gościć Państwa na pierwszym tego typu wydarzeniu w naszym 

województwie. Liczymy na to, że Bal Biegacza będzie okazją do integracji, wspólnej zabawy 

karnawałowej oraz przywitania kolejnego sezonu biegowego. 

Potencjalnych Partnerów oraz Mecenasów Balu Biegacza zapraszamy do kontaktu. 

 

Prezes BBL Police - Zbigniew Pokrzywiński 

tel.: 518-362-444 

e-mail: balbiegacza@gmail.com 

 

 

 


