
rywalizacja na dystansach ok.: 5, 10, 21 km
 
marsz rekreacyjny Nordic Walking łączy
Europę na dystansie 5 km
 
szczegóły na www.nordicwalking.opole.pl
zapisy na www.timekeeper.pl

12.10.2019 SUCHY BÓR k/Opola

Zadanie "Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – IV edycja Marszu" realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy
Bór współfinansowane jest z budżetu Gminy Chrząstowice w ramach otwartego konkursu ofert. Wysokość dotacji: 4 000 zł

Zadanie "Nordic Walking łączy Europę - IV edycja Opolskiego Marszu Nordic Walking" realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Suchy Bór współfinansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert. 

Wysokość dotacji: 8 000 zł



more information at www.nordicwalking.opole.pl
registration at www.timekeeper.pl

12.10.2019 SUCHY BOR 
(opolskie region)

POLAND



DLACZEGO 
SUCHY BÓR?

SUCHY BÓR to mała wieś (ok. 1000
mieszkańców) położona 10 km od Opola -
miasta dobrze skomunikowanego z resztą

kraju dzięki bliskości autostrady A4, a dzięki
temu również z portami lotniczymi we

Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Suchy
Bór jest z trzech stron otoczony lasami
stwarzającymi doskonałe warunki do
uprawiania rekreacji. Na terenie wsi
znajduje się stacja PKP, dwa sklepy

spożywcze, centrum sportowo-rekreacyjne
z dwoma boiskami sportowymi oraz

renomowana restauracja Borowianka

SUCHY BOR is a small village  (about
1000 inhabitants) located 10 km  from

Opola. The city has good
communications network with the rest

of the country because of the close
proximity to the A4 motorway. Due to

this Wroclaw, Katowice, Cracow
airports are available. Suchy Bor is
surrounded by forests and fields.

Forests are perfect environment for
recreational activities . A train station,

2 grocery shops, sport centre with 2
pitches and a restaurant are situated

in our village.

WHY 
SUCHY BOR?



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Bór działa od 2002. Naszym celem

jest przede wszystkim popularyzacja
szeroko rozumianej rekreacji - dlatego też w

ramach swojej działalności prowadzimy
szkółkę piłkarską dla dzieci, weekendowe

marsze Nordic Walking i zajęcia jogi. Dzięki
pozyskanym przez nas środkom we wsi

powstało wielofunkcyjne boisko sportowe.
Od trzech lat organizujemy największą

imprezę Nordic Walking na Opolszczyżnie.

Association called Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór has been
running since 2002. Our main goal is to

popularize recreational activities. Due to
this we run a kids football club, weekend
NW walks and yoga. Because of the funds

which we received the sport court was
built in our village. We have been

organizing the biggest NW event in our
region annually for 3 years.

DLACZEGO MY? WHY US?



HARMONOGRAM
ZAWODÓW

COMPETITION
SCHEDULE

8:30Otwarcie biura
zawodów

Opening of the
competition office

Oficjalne otwarcie
imprezy

Warsztaty NW i
rozgrzewka

10:00

10:30
Start na dystansie

21,09 km

Start na dystansie 
10,55 km

Start na dystansie 
5,27 km

Marsz amatorów
(rekreacyjny)

Dekoracja i zamknięcie
zawodów

11:00

11:30

12.30

13:00

15:30

Oficcial opening of
the event

 NW workshops
and warm-up

 Start of the
distance 21,09 km

 Start of the
distance 10,55 km

 Start of the
distance 5,27 km

 Non competitive
walk

 Awards ceremony and
closing of the competition



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Parking i szatnie
znajdują się na terenie
Ośrodka Szkoleniowo-

Wypoczynkowego 
(ul. Pawlety 26)

Biuro zawodów, start,
meta usytuowane są na

boisku piłkarskim 
(ul. Szkolna 2)

Regulamin zawodów i
zapisy na

www.timekeeper.pl
dostępne od 1.07.2019

Regulations of the
competition and
registration at

www.timekeeper.pl
avalaible from

1.07.2019

Competition office, start
and finish are located on

the football court 
(Szkolna Street 2)

Parking and changing
rooms are located at the

hotel's area
(Pawlety Street 26)

THE MOST IMPORTANT INFORMATION



TRANSPORT



NOCLEGI



ACCOMMODATION



MAPS 

 

MAPY 


















