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Co to jest Grand Prix Borów Tucholskich 2021?
Trzy imprezy biegowe w trzech lokalizacjach. W skład GPBT wchodzą:

III Borowiacka Dycha w Czersku (24 lipca)
 

III Okonińska Pętla w Okoninach Nadjeziornych (19 czerwca)

V Śliwicka Dyszka w Śliwicach (7 sierpnia)



Trzecia edycja biegu na 12 kilometrów dookoła Jeziora Okonińskiego.
W tym roku gospodarzem jest Ośrodek Wczasowy "Bory Tucholskie". Pierwsza

edycja odbywała się w ośrodku "Cztery Korty", druga w "Leśnej Oazie.
Okonińska Pętla charakteryzuje się świetną, rodzinna atmosferą. Pięknymi

terenami i możliwością spędzenia czasu nad pięknym jeziorem.
Okoniny Nadjeziorne to malownicza miejscowość z czterema dużymi ośrodkami

wypoczynkowymi oraz licznymi mniejszymi obiektami oferującymi noclegi.
 

Partnerzy:



Okoniny Nadjeziorne

Bory Tucholskie Cztery Korty Leśna Oaza

Gmina Śliwice



 
Trzecia edycja biegu w gminie Czersk. Pierwsza Dycha odbywała się w samym

centrum Czerska. Druga, ze względu na pandemię, została przeniesiona do
Ostrowitego i tutaj już zostanie.

Nowa lokalizacja - plaża przy jeziorze, piękna leśna trasa - przypadła do gustu
zawodnikom.

Borowiacka Dycha, podobnie jak Okonińska Pętla, rozgrywana jest w pięknej
okolicy charakteryzującej nasze Bory Tucholskie
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Ostrowite

Gmina Czersk



 
Nasza pierwsza i najważniejsza impreza biegowa. Od Śliwickiej Dyszki wszystko

się zaczęło. Jej pierwsza edcja została wybrana najlepszym debiutem przez
użytkowników portalu MaratonyPolskie.pl, druga wygrała plebiscyt w pięciu

kategoriach.
Śliwicka Dysza to największy bieg w regionie. Jej ostatnią edycję ukończyło

ponad 700 biegaczy, a wygrał Kenijczyk Cosmas Kyeva.
Podczas Dyszki podsumowujemy też całe GPBT oraz nagradzamy najlepszych.
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TROCHĘ HISTORII
W 2019 ROKU PIERWSZA EDYCJA GPBT CIESZYŁA SIĘ BARDZO

DUŻYM UZNANIEM. ŚREDNIO W KAŻDYM Z BIEGÓW WZIĘŁO UDZIAŁ 500
OSÓB. DO TEGO NALEŻY DOLICZYĆ DZIECI. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW, KTÓRY

UKOŃCZYŁ CYKL, OTRZYMAŁ WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZAPROJEKTOWANĄ
SPECJALNIE NA TĘ OKAZJĘ, KOSZULKĘ TECHNICZNĄ Z LOGOTYPAMI

NASZYCH PARTNERÓW. NAGRODZILIŚMY TEŻ NAJLEPSZYCH BIEGACZY W
CAŁYM CYKLU W KATEGORII OPEN ORAZ W KATEGORIACH WIEKOWYCH.

WYŁONILIŚMY TEŻ NAJLEPSZĄ DRUŻYNĘ GPBT. W SUMIE NAGRODZILIŚMY
PONAD 100 OSÓB.



Co nas wyróżnia?
Przede wszystkim rodzinna atmosfera. Podczas imprez w ramach cyklu GPBT odbywają się nie
tylko biegi dla dorosłych czy nordic walking. Organizujemy też zawody dla setek dzieci, dbamy o
to, żeby podczas imprezy nie zabrakło atakcji dla całych rodzin. Każdy z naszych uczestników
może liczyć na bogaty pakiet startowy, darmowe, pyszne jedzenie i możliwość wzięcia udziału w
losowaniu cennych nagród dla wszystkich.



Za roku na rok zwiększa się liczba uczestników organizowanych przez nas
imprez. Widać to na poniższym wykresie pokazującym frekwencję podczas
Śliwickiej Dyszki. "Rosną" też inne nasze biegi. Na przykład na 2. Okonińską
Pętlę w 2019 roku przyjechało aż o 89 % więcej uczestników niż w 2018 roku.

Na finał GPBT do amfiteatru w Śliwicach przyjechało w zeszłym roku 2 tysiące
osób (zdjęcia obok).
Link do filmu ze Śliwic
https://www.facebook.com/998416826919007/videos/1059670304364034/ 

GRAND PRIX BORÓW TUCHOLSKICH 
W LICZBACH



Podczas każdego z biegów zawodnicy
otrzymują nagrody w klasyfikacji open

i w kategoriach wiekowych. 
Są to nagrody finansowe i rzeczowe.

Także triumfatorzy całego cyklu
otrzymują pokaźne nagrody finansowe

oraz rzeczowe.
Podczas każdej z imprez odbywa się
losowanie cennych nagród - rowerów
trekingowych, zegarków biegowych,

monitorów aktywności czy na przykład
sprzętu agd i mebli.

NAGRODY



W tym roku postanowiliśmy stworzyć nietypową linię medali. Każdy z nich jest oddzielną pamiątką, ale
wszystkie razem tworzą jeden element. Wzór medali opublikowaliśmy już w mediach społecznościowych 

i spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem wśród biegaczy.
 

MEDALE



Wraz z naszym partnerem technicznym, polską firmą Adrunaline, przygotowaliśmy wyjątkowe koszulki. Taki
techniczny T-shirt otrzyma każdy zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą wszystkie trzy biegi.

 

KOSZULKI



Skoro jesteśmy w Borach, to puchary musza być drewniane. Stawiamy na prostotę, ale też wszystko związane
z GPBT ma swoją tematykę główną i styl.

PUCHARY



Nie tylko bieganie...

Podczas naszych imprez zawodnicy mogą liczyć na darmowy masaż, pyszne jedzenie i
wiele atrakcji pozabiegowych. Dla dzieci są prowadzone różne zabawy i gry
edukacyjne. Organizujemy też ciekawe konkursy. Np. jedzenia ogromnego burgera na
czas i wiele innych.



WARTO STAWIAĆ 
NA LOKALNOŚĆ, 

TURYSTYKĘ I EKOLOGIĘ

Podczas naszych imprez
kładziemy duży nacisk na

lokalność i promocję
Borów Tucholskich. Biegi

odbywają się w
przepięknych

turystycznie rejonach.

Mocno akcentujemy
ekologię. Puchary dla

zwycięzców są drewniane,
pojemniki, w których

podajemy wodę i posiłki
zawodnikom wykonane są

z trzciny lub innych
ekologicznych materiałów.

Stawiamy na zdrowe
odżywanie. Każdy z

uczestników może liczyć na
posiłek wykonany przez

naszych lokalnych
restauratorów oraz na

miejscu przygotowywany
sok regeneracyjny z
warzyw i owoców.



NAJWAŻNIEJSZA
JEST RADOŚĆ DZIECI

Bardzo nam zależy na najmłodszych. Dużym
zainteresowaniem na naszych imprezach

cieszą się biegi dla dzieci.
Każdy z małych zawodników może liczyć na

medal, taki sam jaki otrzymują dorośli.
Nagrody na mecie, ciacho i oczywiście coś do

picia. 
W tym roku każde z dzieci na początku Grand

Prix otrzyma książeczkę (z logotypami
sponsorów) z miejscami na pieczątki. Będzie
je zdobywać przyjeżdżając wraz z rodzicami

na kolejne biegi. Dla tych, którzy zaliczą
wszystkie GPBT, będziemy mieli nagrody. 



Wszystkie nasze działania promujemy w mediach społecznościowych.
Między innymi na Facebooku.

FP na Facebooku Biegające Śliwice - ponad 1700 użytkowników,
FP na Facebooku Grand Prix Borów Tucholskich - 1400 użytkowników.

Każda z imprez ma swoje wydarzenie na FB.
Z każdego biegu powstają galerie zdjęć, w których są tysiące fotografii.

Podczas wykonywania zdjęć kładziemy duży nacisk na pokazanie
sponsorów.

Z naszych imprez powstają też filmy, które promujemy w naszych social
media i przekazujemy naszym sponsorom.

Poniżej ważne linki.

SOCIAL MEDIA I FOTOGRAFIE



STATYSYTKI
Po każdej biegowej imprezie na naszych fanpage'ach publikujemy tysiące zdjęć. Ich klikalność i
reakcje użytkowników są na bardzo wysokim poziomie. Statystyki dobijają do kilkudziesięciu
tysięcy wyświetleń zdjęć każdej galerii. Bardzo nas też cieszy, że pod postami zbieramy bardzo
dobre opinie użytkowników, którzy są uczestnikami naszych imprez.
Poniższe zestawienia pokazują wybrane statystyki z FP Biegające Śliwice z okresu od początku
maja 2019 do końca sierpnia 2019 - a więc okresu, w którym odbywały się nasze imprezy.



Nasze imprezy śledzą tłumy
kibiców. Ostatnia prosta Śliwickiej
Dyszki (800 metrów) zapełniona
jest przez ludzi.
Trzeba pamiętać, że imprezy
organizujemy nie tylko dla
zawodników, ale też dla kibiców.
Szczególnie dla takich, jak na
zdjęciu. Zaangażowanych. Proszę
wierzyć, że na trasie też nie brakuje
takich ekip.

KIBICE



Najlepsza impreza w Polsce

W 2017 roku 2. Śliwicka Dyszka została
wybrana przez użytkowników poratlu
Maratony Polskie za najlepszą imprezę
biegowa w Polsce.
https://weekendfm.pl/indexh.php?
n=63799&-sliwicka_dyszka_doceniona

Wyróżnienia



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


