
2.Szamotulska Nocna Piątka

08.06.2019 godz. 22:00 



INFORMACJE O ORGANIZATORZE I BIEGU

• Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe to profesjonalizm i doświadczenie potwierdzone w organizacji czterech edycji
Szamotuły Samsung Półmaraton w latach 2015-2018 oraz ubiegłorocznej pierwszej edycji Szamotulskiej Nocnej Piątki.

• W pierwszej edycji biegu wzięło udział 450 biegaczy. Limity opłaconych pakietów startowych wynosił 500 uczestników, a
zapisy zostały zamknięte po 10 dniach od ich otwarcia.

• Zapisy na drugą edycję rozpoczną 7.01.2019 roku o godzinie 7:00, a limit uczestników wynosił będzie 555 uczestników

• Trasa biegu posiada Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co w przypadku ustanawiania rekordów, pozwala na ich
oficjalne uznanie

• Pięciokilometrowa trasa biegnie całkowicie przez miasto ulicami Sportową – Lipową – Szczęsnego – Kolarską –
Wioślarską – Łąkową – Lipową – 3 Maja – Staszica i ponownie Sportową

• Start i Meta znajdują się naprzeciw Centrum Sportu Szamotuły i Hotelu Maraton, na połowie trasy znajdzie się punkt
podawania wody.

• Start Biegu przewidziany został na godzinę 22:00 a limit pokonania trasy na 1 godzinę.



OPŁATY STARTOWE

Pakiet Startowy A Pakiet Startowy B

Cena 45,00 Cena 30,00

Koszulka techniczna -

Chip zwrotny do buta Chip zwrotny do buta

Numer startowy z agrafkami Numer startowy z agrafkami

Woda 0,5 l na mecie Woda 0,5 l na mecie

Posiłek po biegu Posiłek po biegu

Wstęp na koncert po biegu Wstęp na koncert po biegu



KLASYFIKACJE, NAGRODY, ATRAKCJE

• Klasyfikacja Open mężczyzn 

1 miejsce 400,00 zł/ 2 miejsce 300,00 zł / 3 miejsce 200,00 zł /miejsca 4-5  100 zł

• Klasyfikacja Open kobiet

1 miejsce 400,00 zł/ 2 miejsce 300,00 zł / 3 miejsce 200,00 zł /miejsca 4-5  100 zł

• Nagrody rzeczowe za 3 określone miejsca 

• W miasteczku biegacza znajdującym się na skateparku Centrum Sportu Szamotuły 
odbędzie się koncert artysty w godzinach 23:20-00:20 oraz wydawany będzie 
poczęstunek w formie grilla wraz z piwem dla uczestników biegu.



PLAN IMPREZY

• 21:30 Otwarcie linii startu

• 21:50 Oficjalne otwarcie 2.Szamotulskiej Nocnej Piątki

• 22:00 Start 2.Szamotulskiej Nocnej Piątki

• 23:00 Zamknięcie linii mety

• 23.05 Dekoracje zwycięzców 

• 23:20 Koncert artysty/ impreza muzyczna

• 00:30 Zakończenie imprezy



PAKIETY SPONSORSKIE 
Pakiety tytularny Pakiet Złoty Pakiet Silver Pakiet Brązowy Pakiet Szary

Kwota : 15 000 tys. Netto Kwota : 10 000 tys. netto Kwota : 5 000 tys. netto Kwota : 2 500 tys. netto Kwota 1 000 tys. netto

Nazwa sponsora w tytule biegu - - - -

1 Baner na scenie głównej

2 Balony przy scenie głównej

2 Banery w biurze zawodów

1 Balon w biurze zawodów

2 Balony przy scenie głównej

1 Baner w biurze zawodów

1 Balon w biurze zawodów

1 Balon przy scenie głównej

1 Baner w biurze zawodów

1 Balon w biurze zawodów

1 baner w biurze zawodów

Logotyp sponsora na zaproszeniach Logotyp sponsora na zaproszeniach - - -

Logotyp sponsora na gadżetach

w 2019r. koszulka 

Możliwość dodatnia własnych gadżetów 

do pakietu startowego

Logotyp na numerze startowym

Logotyp sponsora na gadżetach

w 2019r. koszulka l

Możliwość dodatnia własnych gadżetów do 

pakietu startowego

Logotyp na numerze startowym

Możliwość dodatnia własnych 

gadżetów do pakietu startowego

Logotyp na numerze startowym

Logotyp na numerze startowym -

Logotyp sponsora w 

Materiałach promocyjnych 

Materiałach informacyjnych

(Strona organizatora, Facebook 

organizatora z postem przygotowanym 

przez sponsora, plakat, zapowiedzi w 

mediach lokalnych)

Logotyp sponsora w 

Materiałach promocyjnych 

Materiałach informacyjnych

(Strona organizatora, Facebook organizatora z 

postem przygotowanym przez sponsora, plakat, 

zapowiedzi w mediach lokalnych)

Logotyp sponsora w 

Materiałach promocyjnych 

Materiałach informacyjnych

(Strona organizatora, Facebook 

organizatora z postem 

przygotowanym przez sponsora, 

plakat, zapowiedzi w mediach 

lokalnych)

Logotyp sponsora w 

Materiałach promocyjnych 

Materiałach informacyjnych

(Strona organizatora, Facebook 

organizatora z postem 

przygotowanym przez sponsora, 

plakat, zapowiedzi w mediach 

lokalnych)

-

Stoisko sponsorskie o wymiarach 4x4 w 

miasteczku imprezy 

Stoisko sponsorskie o wymiarach 4x4 w 

miasteczku imprezy 

Stoisko sponsorskie o wymiarach 

4x4 w miasteczku imprezy 

- -

Wręczanie nagród przez przedstawiciela 

sponsora

Wręczanie nagród przez przedstawiciela 

sponsora

Wręczanie nagród przez 

przedstawiciela sponsora

- -

Wyłączność wraz z organizatorem na 

banery w strefie startu/mety 

Łącznie 30 m²

Banery w strefie startu/ mety za sponsorem 

tytularnym oraz organizatorem Łącznie 20 m²

Banery w strefie startu/mety za 

sponsorem tytularnym, 

organizatorem, złotym Łącznie 

15m²

Banery w strefie startu/mety za 

sponsorem tytularnym, 

organizatorem, złotym, srebrnym 

Łącznie 10m²

Banery w strefie startu/mety za 

sponsorem tytularnym, 

organizatorem, złotym, 

srebrnym, brązowym Łącznie 

5m²

Informacja o sponsorze podawana przez 

spikera 

minimum  pięciokrotnie

Informacja o sponsorze podawana przez spikera 

minimum  czterokrotnie

Informacja o sponsorze podawana 

przez spikera 

minimum  trzykrotnie

Informacja o sponsorze 

podawana przez spikera 

minimum  dwukrotnie

Informacja o sponsorze 

podawana przez spikera 

minimum  jednokrotnie

5 bezpłatnych pakietów startowych

Klasyfikacja wewnętrzna sponsora

4 bezpłatne pakiety startowe

Klasyfikacja wewnętrzna sponsora

3 bezpłatne pakiety startowe

-

2 bezpłatne pakiety startowe

-

1 bezpłatny pakiet startowy

-



DOŁĄCZ DO PARTNERÓW I SPONSORÓW 

IMPREZ SPORTOWYCH

Dyrektor Biegu

Bartosz Węglewski

Mobile: 794 566 588

E-mail:kontakt@sportoweszamotuly.pl


