
    
 

„Prawda, że dobra jest wiele więcej na świecie – ciche, skromne, nieśmiałe, 
nie przeczuwa potęgi swej?” 

Janusz Korczak, 1938 
 

Gdyński 24-godzinny Marszobieg                                                                                                                                             
„Krok za Krokiem Dobrych Ludzi”  Sztafeta Pokoleń 

 
Patronat honorowy : Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek 
 
Organizator: Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, Fundacja Przytulny Domek w Gdyni 
Partner: OM PTTK Gdynia, MORA Bistro, SUNNY DRUK, Schulz Design, GEOMAWIT, PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże 
Wspiera: Wioletta Czuryńska 
 
Impreza sportowo – rekreacyjno – charytatywna ma na celu: 
- połączyć pokolenia, 
- wszystkim dać możliwość uczestniczenia w wydarzeniu: 

- marsz dla tych, co nie mogą lub nie chcą biegać, 
- bieg dla tych, którzy mogą i lubią biegać, 
- dzień dla wszystkich, którzy chcą i mogą, 
- noc dla tych, którzy w dzień nie mogą, 

- zintegrować i zjednoczyć społeczeństwo, 
- przyciągnąć do Gdyni ludzi ze świata, 
- umożliwić spędzenie czasu na świeżym powietrzu, 
- zwrócić uwagę na Gdynię, miasto z „marzeń i snów”, okno na świat, które może stać się „Kolebką Dobra”. 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Gdyński 24-godzinny 
Marszobieg „Krok za Krokiem Dobrych Ludzi” Sztafeta Pokoleń. 

Łączymy się, gdziekolwiek jesteśmy. Startujemy w sobotę 19 września 2020 o godz. 9:00 – spacerujemy, 
maszerujemy, biegniemy… do niedzieli do godz. 9:00. Godzina dowolna. Dystans dowolny. Uczestniczymy 
indywidualnie, z rodziną, z sąsiadami, ze znajomymi, z grupą. 

Razem zrobimy coś dobrego dla podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. 
 

Połączymy się, by za Januszem Korczakiem powtórzyć: 
„Prawda, że dobra jest wiele więcej na świecie – ciche, skromne, nieśmiałe, nie przeczuwa potęgi swej?” 

 

Regulamin: 
1. Udział jest dobrowolny. 

2. Rejestrujemy się na stronie: https://forms.gle/XZe4JWkAqvBTAkvF7   
3. Dokonujemy wpłaty na konto Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni w dobrowolnej kwocie od 10 zł, 
górnej granicy brak (im więcej, tym lepiej) 

                PEKAO S.A. II O/Gdynia  75 1240 3510 1111 0000 4318 2794 
                SWIFT CODE: PKOPPLPW   IBAN: PL 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794 

4. Deklarujemy miejsce i godzinę marszu czy biegu. Dopuszcza się spacer z kijkami, jazdę na rolkach, np. miasto 
Gdynia, udział 15:00-15:30 albo 01:15-01:45. 
5. Podczas rejestracji prosimy podać wysokość wpłaty.  
6. Dystans dowolny. Pojedynczo, razem: rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. 
7. Mile widziane zdjęcia czy filmiki z waszego biegu, marszu lub spaceru. Żółty akcent w ubiorze - oznaczający 
nadzieję - mile widziany.  Materiały swoje prosimy przesłać na FB funpage HospicjumGdynia ze zgodą na publikację. 

 
Uczestnicy otrzymają wyjątkowe magnesy pamiątkowe oraz podziękowanie za udział w formie elektronicznej. 
 

Kontakt: 
Fundacja Przytulny Domek, koordynator: Justyna Sudzik, tel. 885 280 333, mail: fundacja@przytulny-domek.pl 
Stowarzyszenie Hospicjum, koordynator: Justyna Januka, tel. 501 769 915, mail: hospicjum.wolontariat@wp.pl   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXZe4JWkAqvBTAkvF7%3Ffbclid%3DIwAR1HH9h93Bn6XUCnZ4zzk49ld05PPyjbyNxAemG5aLmCZ9CJEkC8lcsr6pw&h=AT3rQIejBYZFhJtBq-YKRityAMv9ZKuteJv6RpMKCsIY8JX1zSSk14KI_-40-4h0GJCovQwPcOojoNacJx5SCnzDN--uEQ7QUywaWh5FKikrIfuwj6f8CfXZ9Y4-soOPMu6l
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