Informacja prasowa

Śrem będzie gospodarzem finału Pucharów
Regionalnych Nordic Walking


W niedzielę, 18 sierpnia, w Śremie odbędą się finałowe
tegorocznego cyklu Pucharów Regionalnych Nordic Walking.



W marszach na dystansie 5 oraz 10 kilometrów wyłonieni zostaną zwycięzcy
klasyfikacji generalnych z poszczególnych kategorii.



Zawody organizuje Polska Federacja Nordic Walking, miasto Śrem oraz
Santander Consumer Bank, który jest sponsorem strategicznym wydarzenia.

zawody

Wrocław, 14 sierpnia 2019 r. Już w najbliższą niedzielę poznamy zwycięzców
Pucharów Regionalnych Nordic Walking 2019. Turniej do tej pory odbył się w ośmiu
miastach i przyciągnął niemal 1 000 nordic walkerów z całej Polski. Ostatnie w tym
roku zawody odbędą się w Śremie.
- Puchary Regionalne już po raz drugi w tym roku będą gościć w Wielkopolsce. Za
pierwszym razem ścigaliśmy się w Wągrowcu, gdzie dopisała frekwencja. Tym razem
zapraszamy na zawody do jednego z najstarszych miast w Polsce. Myślę, że finał
tegorocznego cyklu przyciągnie jeszcze większą liczbę zainteresowanych. W
najbliższy weekend trudno będzie znaleźć na mapie regionu inne miejsce, w którym
rywalizacja sportowa będzie tak zacięta – mówi Robert Brzeziński z Polskiej Federacji
Nordic Walking. - Dla uczestników będzie to też ostatnia w tym sezonie szansa, by
zawalczyć o punkty i stanąć na podium – dodaje.
Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej 15.
Najważniejszą część imprezy rozpocznie marsz na 10 km o godz. 11:00. 5 minut
później swoją konkurencję zaczną zawodnicy rywalizujący na dystansie 5 km. Trasa
wyścigów będzie miała początek na stadionie, a następnie poprowadzi uczestników
ścieżkami Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich. Na początku 2,5kilometrowej pętli maszerujący zmierzą się z podejściem pod górę, pod koniec trasy
będzie czekało na nich już łagodne zejście.
- Zachęcamy do startu w zawodach bez względu na wiek i poziom sprawności
fizycznej oraz do dopingowania swoich faworytów na trasie, na pewno pomoże im to
w zaciętej rywalizacji. Puchary Nordic Waling to dobra okazja do rodzinnego

spędzenia niedzieli, ponieważ dzieci także będą mogły spróbować swoich sił na
specjalnie przygotowanej dla nich trasie. Nikt nie powinien się nudzić. Zachęcamy też
do udziału w darmowych treningach nordic walking i udziału w konkursie na profilu
Santander Consumer Banku, w którym można wygrać darmowe treningi nordic
walking dla siebie i swoich bliskich – mówi Jonana Ożóg z Santander Consumer
Banku.
Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do 10:30. Rejestracji
można dokonać również na stronie pucharpolskinw.pl. Pełny harmonogram oraz
wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronach pucharpolskinw.pl oraz
akademia-zdrowia.com.

Akademia Zdrowia Santander Consumer Banku to ogólnopolska akcja
zorganizowana przez Santander Consumer Bank, której celem jest propagowanie
ruchu i zdrowego trybu życia.
W ramach Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku odbywa się cykl
bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć pod nazwą „Nordic Walking na Receptę”.
Zajęcia umożliwiają rozpoczęcie przygody z nordic walking pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów. Technikę chodzenia z kijami można doskonalić
zupełnie za darmo od maja do 27 sierpnia w ponad 30 miejscowościach w Polsce.
Treningi odbywają się raz w tygodniu i są przeznaczone dla każdego, bez względu na
doświadczenie, wiek czy poziom sprawności fizycznej. Inicjatywa jest organizowana
przez Santander Consumer Bank wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking.
Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce.
Oferuje klientom szeroki zakres produktów obejmujący kredyty gotówkowe, kredyty na
nowe i używane samochody, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz lokaty. Produkty
dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy
samochodowe, sklepy i punkty usługowe.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
akademia-zdrowia.com
facebook.com/santanderconsumerbanksa/
zapisy na zawody: pucharpolskinw.pl
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