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11. Run Toruń – ostatnie pakiety do wzięcia

[1]
Już w niedzielę 15 maja 2022 r. po raz 11. na ulice miasta wybiegną uczestnicy biegu Run
Toruń. Dzień wcześniej odbędą się Biegi dla Dzieci z Toruń PLAZA.
Ze względów organizacyjnych limit uczestników na 10 km został ustalony do 900 os., na 5 km do 450
os. oraz w biegach dla dzieci do 300 os. Obecnie pozostało niespełna 100 miejsc na dystans główny,
40 miejsc na „piątkę” oraz ok. 100 pakietów dla dzieci. Zapisy on-line są możliwe do wyczerpania
limitu miejsc.

Rejestracja biegów na 5 i 10 km – https://zapisy.sts-timing.pl/803/ [2]
Lista startowa biegów na 5 i 10 km – https://zapisy.sts-timing.pl/803/lista.php [3]
Rejestracja na biegi dla dzieci – https://zapisy.sts-timing.pl/803/dzieci/ [4]
Biuro zawodów czynne będzie zarówno w sobotę 14 maja w godz. 14:00-20:00, jak i w niedzielę 15
maja w godz. 8:00-10:00. Znajdować się ono będzie na parterze przy Placu Orzechowym w Centrum
Handlowo-Rozrywkowym Toruń PLAZA (wejście od ul. Broniewskiego i od parkingu
wielopoziomowego).
Impreza biegowa Run Toruń to event, który swój debiut miał w 2012 roku, a już podczas siódmej
edycji na linii startu zgromadził niemal 3000 osób, w tym 500 dzieci. Imprezie przewodzą dwa hasła
„Zwiedzaj ze Zdrowiem!” oraz „Pobiegnij w sercu Torunia”, gdyż trasy biegu co roku wiodą przez
największe perełki miasta m.in. Bulwar Filadelfijski, Przedmieście Bydgoskie czy tor żużlowy
Motoareny. Co więcej, biegaczom towarzyszy przewodnik turystyczny, który podczas biegu opowiada
o bogatej historii miasta. W 2022 r. impreza RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem będzie
upamiętniała 25-lecie wpisania miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Trasy 5 i 10 km – http://run-torun.pl/?p=4595 [5]
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Każda edycja biegu ma specjalnie na tę okazję zaprojektowany toruński medal. W 2022 r. będzie to
medal z wizerunkiem kościoła św. Jakuba. We wcześniejszych latach medale przedstawiały kolejno
Krzywą Wieżę, Dom Kopernika, Ratusz Staromiejski, Pomnik Flisaka, Anioła Toruńskiego, Helios –
Pomnik ku czci Kopernika, medal związany z marką promocyjną miasta pod tytułem „Toruń Porusza”,
Teatr Baj Pomorski, zegar na wieży Ratusza Staromiejskiego z ruchomymi wskazówkami, a także
Pomnik Mikołaja Kopernika.
Wszystkie informacje dotyczące organizacji biegu dostępne są:

na stronie wydarzenia: www.run-torun.pl [6]
na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/10KmRunTorun [7]
na Instagramie: https://www.instagram.com/run.torun/ [8]
Fot. Stowarzyszenie Run Toruń
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