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PROSTO DO METY – TRASĄ PIĘTNASTKI
Biegać każdy może? Oczywiście, że tak! A taka możliwość pojawi się już 9 września,
podczas trzeciej edycji biegu „15tka z Sosnowca do Katowic”, łączącego obydwa miasta.
Start biegu na dystansie – oczywiście - 15 km zlokalizowany będzie w sosnowieckim Parku
Sieleckim. Meta stanie na Placu Szewczyka bezpośrednio przed Galerią Katowicką.
Rozgrzewkę przed rozpoczęciem poprowadzi wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i
członkini Kadry Narodowej, Sandra Michalak.
Już w tę sobotę, 9 września, o 14.00 będzie miało miejsce niezwykłe sportowe wydarzenie – trzecia
edycja biegu „15tka z Sosnowca do Katowic”. Trasa związana jest ściśle z linią tramwajową numer 15,
która od 1931 roku łączy Śląsk z Zagłębiem. „15” to linia dająca możliwość przejazdu tramwajem
pomiędzy centrum Katowic, a centrum Sosnowca, bez konieczności przesiadki.
Wydarzenie rozpocznie profesjonalna rozgrzewka w Parku
Sieleckim, prowadzona przez biegaczkę Sandrę Michalak.
Potem zawodnicy ruszą na start biegu, mającego charakter
otwarty i prowadzonego w duchu fair play.
Uczestnicy, którzy będą chcieli odebrać swój pakiet startowy
w dniu biegu, mogą to zrobić na Placu Szewczyka. Stamtąd
biegacze zostaną przewiezieni na start specjalnym kursem
tramwaju „15”. W pakietach startowych zawodnicy znajdą
m.in. koszulki, picie oraz kupony zniżkowe od Partnerów
biegu. W sportowej wyprawce uczestnicy otrzymają również
numer startowy i specjalny chip do pomiaru czasu. Na trasie
zlokalizowane będą dwa punkty wodne, a jeśli będzie gorąco,
dodatkowo umieszczone zostaną dwie kurtyny wodne.
Każdy, kto ukończy bieg w regulaminowym czasie 135 minut,
otrzyma pamiątkowy medal. Zawodniczki będą klasyfikowane
w czterech kategoriach wiekowych: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 i więcej lat. Zawodnicy - w
pięciu: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz 60 i więcej lat. Na zwycięzców w kategoriach
wiekowych i Open czekają puchary i nagrody rzeczowe od Partnerów 15tki. Co więcej, przewidziane
są również atrakcyjne nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników: hybrydowa Toyota z
pełnym bakiem na weekend oraz vouchery do wykorzystania w Galerii Katowickiej. Na mecie, oprócz
posiłku regeneracyjnego, biegacze będą mogli pozwolić sobie na słodką chwilę zapomnienia przy
czekoladowej fontannie Wedel.

www.galeriakatowicka.eu

- Poza propagowaniem zachowań proekologicznych, zdrowego trybu życia i oczywiście korzystania z
komunikacji publicznej, bieg „15tka z Sosnowca do Katowic” ma na celu integrację mieszkańców
Zagłębia i Śląska, a uczestnicy po raz kolejny będą mogli udowodnić, że sport to wspólna zabawa,
nieważna, gdzie się mieszka. Cieszę się, że możemy w tym roku dołączyć do wydarzenia – mówi
Aleksander Poltier, Marketing Manager Galerii Katowickiej.
Szczegóły: www.biegpietnastka.pl

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500
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