
Projekt 

V Gminne Międzypokoleniowe Zawody „Od jeziora do jeziora” 

Jubileuszowa impreza sportowo – rekreacyjna. 

 

18.05.2019r Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” planuje zorganizowanie 

imprezy integracyjno – sportowej pod nazwą „Od jeziora do jeziora”, bowiem zawody i zabawy 

rozgrywane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi Balaton” i „Okoniówka”. Przez kilka lat 

staraliśmy się, o status imprezy cyklicznej. Chyba nam się to udało, bowiem co roku zwiększała 

się liczba uczestników i obserwatorów tej imprezy, w której uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy 

(od 1,5 roku) i seniorzy (najstarszy uczestnik biegu miał 82 lata).  W związku z tak wielką 

amplitudą wiekową dystanse są również zróżnicowane: od 100 m dla najmłodszych do 10 km 

dla wytrawnych biegaczy naszego środowiska zachowane są proporcje stosownie do 

możliwości uczestników). W biegach uczestniczą dzieci przedszkolne oraz dzieci 

uczęszczające do szkół podstawowych, dorośli i seniorzy (nordic walking), całe rodziny               

w sztafecie, głównie z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, ale zgłaszają się też zawodnicy z całego 

województwa. Każdy uczestnik otrzymuje medal uczestnictwa, a zwycięzcy na 

poszczególnych dystansach puchar i medale zgodnie ze zdobytą pozycją w biegu. Imprezie 

towarzyszą zabawy ruchowe prowadzone przez profesjonalnego animatora, „park zabaw”, 

tzw. dmuchańce. Pokazy strażackie, pogadanki o bezpieczeństwie z policjantami, pokazy 

ratownictwa medycznego w ramach współpracy z tymi instytucjami. Propagujemy również 

wolontariat, zachęcając do współpracy ludzi dobrej woli, uczniów szkół licealnych i gimnazjów. 

W związku z tak szerokim zasięgiem naszego przedsięwzięcia pragniemy zapewnić 

uczestnikom niedrogi posiłek regeneracyjny i oczywiście medale za poniesiony trud.  

W tym roku przewidujemy udział 300 zawodników w wieku od przedszkolnego do 

późno senioralnego. Zgodę na Patronat Honorowy wyraził Marszałek Województwa 

Opolskiego. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki – także obejmie patronatem imprezę. W organizacji 

swój udział będą miały; Gminny Ośrodek Kultury - udostępnienie nagłośnienia, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie wody dla uczestników biegu, Ratownictwo 

Medyczne Zapewnienie - opieki lekarskiej podczas imprezy, Policja - zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestników, Straż Pożarna - zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, 

pokazy strażackie, Klub seniora -pomoc przy organizacji biegów w kategorii seniorów. 

Po raz pierwszy odbędzie się bieg na 10 km. Dla zwycięzców tego biegu w kategorii 

kobiet i mężczyzn nagrody ufundował Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła. 

 



 

W imprezie wezmą udział:  

1. Organizatorzy - 15 osób (Członkowie Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych "Talent" 

posiadający doświadczenie w organizacji tego typu imprezach, profesjonalni trenerzy 

fitness, nauczyciele wychowania fizycznego)  

2. Wolontariusze - 15 osób - członkowie rodzin organizatorów, uczniowie gimnazjum - 

będą pomagali w organizacji samych biegów i dodatkowych atrakcji dla dzieci, np.: 

malowanie twarzy)  

3. Wolontariusze  - 10 osób (nauczyciele wychowania fizycznego z lokalnych szkół) 

4. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Dobrzeń Wielki - 200 osób(biegacze w wieku od lat 3 

do 18 lat,  

5. Nordic Walking - seniorzy w dwóch kategoriach: młodsi seniorzy i starsi seniorzy) 

6. Osoby dorosłe - 100 osób (biegacze w wieku od 19 lat do 80 lat) 

Wnioskujemy o dofinasowanie wynajmu sceny wraz z namiotem i zatrudnienia 

profesjonalnej firmy animacyjnej Fun Events, aby uatrakcyjnić pobyt najmłodszych 

uczestników imprezy w oczekiwaniu na swoją kolej w biegach. Na scenie natomiast odbędą 

się pokazy karate, pokazy cyrkowe, różnego rodzaju zabawy i konkursy oraz ceremonia 

dekorowania zwycięzców.   

Cel bezpośredni: 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzacja sportu, 

jako zdrowego sposobu na życie oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród dorosłych, 

dzieci i młodzieży, promowanie pozytywnego wizerunku Gminy Dobrzeń Wielki - przyjaznej 

ludziom aktywnym ruchowo. 

Cel pośredni:  

Szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa i społeczna, podtrzymywanie więzi 

społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakty seniorów z młodszymi członkami 

społeczeństwa, integracja środowiska lokalnego 

Zasięg: 

Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, ale przewidujemy 

też udział młodzieży szkolnej z okolicznych gmin: Łubniany, Popielów, Murów, Opola, Zawady 

i Prószkowa. Z doświadczenia wiemy, że swój udział (szczególnie dorośli) zgłaszają chętni z 

całego województwa. 

 



 

Adresaci: 

Liczba bezpośrednich odbiorców – 350 osób. Liczba ta określa uczestników biegów. 

Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjum i liceum. Dorośli uczestnicy biegu open 

i seniorzy w marszu Nordic walking. 

Pośredni odbiorcy w ilości około 150 osób, to przede wszystkim rodziny uczestników 

biegów w różnych kategoriach. Członkowie tych najważniejszych struktur społecznych 

wspierają się nawzajem i nawzajem dopingują do osiągania sukcesów. W związku z tak 

szerokim spektrum wieku uczestników biegu tworzy się swoista integracja międzypokoleniowa 

i zacieśnianie więzi. Każdy znajdzie coś tu dla siebie w związku z dużą ilością atrakcji 

towarzyszących imprezie. Równocześnie tego typu impreza promuje pozytywny wizerunek 

Gminy Dobrzeń Wielki - przyjaznej, tolerancyjnej wobec wszystkich mieszkańców gminy. 

Angażuje w zadanie różnorodnych partnerów, instytucji, które z założenia zajmują się pomocą 

dzieciom i ludziom o specyficznych potrzebach. Impreza pokazuje alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu. 

Działania promocyjne: 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Talent" z siedziba w Dobrzeniu Wielkim zostało 

zawiązane w celu realizacji zadań z możliwością wspierania i promowania działań lokalnych. 

Opisane we wniosku zadanie zostanie zrealizowane przez członków Stowarzyszenia w 

ramach działań statutowych.  

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - reklamowej z użyciem ulotek, plakatów, 

bannerów reklamujących V Gminne Międzypokoleniowe zawody "Od jeziora do 

jeziora".  

2. Umieszczenie na stronach internetowych GOPS, GOK i Urzędu Gminy, szkół, 

przedszkoli, Polska biega (http: //polskabiega.Sport.pl/polska biega/0,0.html), Echo 

Gmin, Grupa Lokalna opowiecie.info", Nowa Trybuna Opolska, Polskie Radio, TVP 

Opole informacji o imprezie i imprezach towarzyszących. 

3. Pozyskanie niezbędnych pozwoleń do przeprowadzenia biegu (Policja, Straż 

Pożarna, Ratownictwo medyczne). Zapewnienie wsparcia służb porządkowych 

Planowane rezultaty: 

1.  Promocja Gminy Dobrzeń Wielki - kampania reklamowa w rożnych środkach 

przekazu, przekazująca informacje na temat biegu oraz sprawozdania z imprezy 



pozwolą na promowanie działań gminy, jako miejsca przyjaznego wszelkiego 

rodzaju działaniom społecznym  

2. Szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa i społeczna - w związku z ostatnimi 

zawirowaniami dziejowymi tego typu impreza sprzyja łączeniu ludzi różnych 

poglądów i przekonań.  

3. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakty 

seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa - wspólna, sportowa rywalizacja, 

ten sam cel przyświecający każdemu niezależnie od wieku sprzyja podtrzymywaniu 

więzi międzypokoleniowych, uczy wzajemnego poszanowania. 

4.  Integracja środowiska lokalnego - skonsolidowanie ludności o różnorodnym 

pochodzeniu w jednym wspólnym zadaniu.  

5.  Wzmocnienie wiary uczestników w siebie i swoje możliwości - w związku z tym, iż 

są to zawody amatorskie, każdy z uczestników ma szansę na zwycięstwo, jeśli tylko 

uwierzy w swoje możliwości. 

6.  Wprowadzenie cykliczności imprezy sportowo -rekreacyjnej wpisanej w kalendarz 

imprez dostępnych dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Cykliczność prawie 

zawsze kojarzy się z czymś pozytywnym, pozwala mieszkańcom na przygotowanie 

się do danej imprezy i pracy nad swoją kondycją, by dobrze zaprezentować się na 

kolejnej imprezie. Pozwala na porównanie swoich osiągnięć. 


