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INFORMACJA PRASOWA 

25 września 2015 

II Bieg Instytutu Lotnictwa 

11 października Instytut Lotnictwa, po sukcesie ubiegłorocznego spotkania, po raz kolejny organizuje otwarty bieg 
dla wszystkich miłośników biegania i lotnictwa. W tym maluchów. 

Tegoroczny bieg poprzedzi największą nocną imprezę edukacyjną o tematyce lotniczej w Polsce, czyli 6. Noc 
w Instytucie Lotnictwa, która odbędzie się 16 października 2015 roku.  

Instytut Lotnictwa już pod raz drugi organizuje imprezę dla biegaczy z całej Polski. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 
400 uczestników reprezentujących branżę lotniczą, a także pasjonatów lotnictwa. Wydarzenie okazało się doskonałą 
formą promocji aktywności fizycznej, szczególnie wśród inżynierów. 

Bieg główny odbędzie się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, przy al. Krakowskiej 110/114. Zawodnicy będą 
mieli do pokonania 5 km trasę (trzy okrążenia) wyznaczoną pośród instytutowych laboratoriów, historycznych 
samolotów oraz największego w Polsce tunelu aerodynamicznego. Dodatkową atrakcją dla biegaczy będzie 
możliwość oglądania z bliska lądujących i startujących samolotów z pobliskiego lotniska Okęcie. 

Na uczestników biegu czekają nagrody pieniężne oraz puchary za zajęcie I-III miejsca w kategorii generalnej kobiet 
i mężczyzn (odpowiednio: 300 zł, 200 zł i 100 zł) oraz w kategorii pracowników Instytutu Lotnictwa (odpowiednio: 
400 zł, 300 zł, 200 zł). Dodatkowo, wśród wszystkich uczestników biegu zostanie rozlosowana nagroda główna, czyli 
bon od PLL LOT o wartości 1000 zł. 

Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 7 października 2015 roku lub po wyczerpaniu się limitu 350 miejsc. 
Wysokość opłaty startowej to 40 zł. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie: numer startowy z chipem plus cztery 
agrafki, baton regeneracyjny, napój, koszulkę okolicznościową oraz medal okolicznościowy na mecie biegu. 

W sportowej rywalizacji brać mogą również najmłodsi. Rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy do Biegu Małego 
Lotnika, który odbędzie się tuż po biegu głównym o godz. 13:00. Dystans biegu to 300 m. Obowiązuje limit 
100 miejsc. Opłata startowa w biegu dziecięcym to 10 zł. 

 Strona internetowa: www.bieginstytutulotnictwa.pl 
 Profil na Facebooku: www.facebook.pl/BiegInstytutuLotnictwa 
 Relacja z poprzedniej edycji 

 
Dodatkowe informacje: 
Karol Ziemiński 
Karol1.Zieminski@ge.com  
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