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Spis treści



MATERIAŁ

MARKETINGOWY

Dbajmy o siebie, 
bądźmy aktywni, 
bądźmy bezpieczni.



Szanowni Państwo,

Ten rok w wymiarze sportowym był 
inny od wszystkich. Wiele wydarzeń, 
także tych najwyższej rangi – letnie 
Igrzyska Olimpijskie  
w Tokio, Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej, musiało zostać odwołanych. 

Ciężka praca wielu sportowców, 
zmierzająca do osiągnięcia jak 
najlepszej formy startowej, godziny 
treningów nie mogły być spożytkowane 
i przełożone na sportowe sukcesy. 

Także Państwo – pasjonaci biegania – 
zapewne ze smutkiem obserwowaliście 
kolejne doniesienia o odwołanych i 
przełożonych biegach. 

Tym bardziej cieszę się, że mimo 
przełożenia na przyszły rok 
tegorocznych krakowskich biegów 
– Cracovia Maraton, Cracovia 
Półmaraton Królewski i Bieg Trzech 
Kopców – dzięki współpracy Zarządu 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie 
oraz PZU możemy spotkać się na 

krakowskich Błoniach podczas biegu 
tradycyjnego na dystansie maratońskim 
oraz – w wymiarze symbolicznym –  
być razem podczas biegów wirtualnych. 

Życzę Państwu dużo satysfakcji  
ze startu oraz jak najlepszych  
wyników sportowych osiągniętych 
podczas PZU Cracovia Maraton 
pod hasłem to-ge(t)-ther(e)! 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa



Z uwagi na pandemię koronawirusa 
i obowiązujące regulacje prawne, 
tegoroczne krakowskie wydarzenia – 
Cracovia Maraton wraz z imprezami 
towarzyszącymi, Cracovia Półmaraton 
Królewski i Bieg Trzech Kopców – 
musiały zostać przełożone. 
We współpracy z PZU – wieloletnim 
Sponsorem Tytularnym wydarzeń 
organizowanych w stolicy Małopolski 
przygotowaliśmy jednak propozycje 
zmagań wirtualnych. Liczymy, że 
chociaż w ten sposób będzie można 
obudzić w sobie ducha rywalizacji 
i połączyć się na sport(n)owo – 
bez względu na lokalizację.

Cieszę się, że mimo niełatwej dla nas 
wszystkich sytuacji zdecydowaliście 
się Państwo na wzięcie udziału w biegu 
wirtualnym w ramach projektu PZU 
Cracovia Maraton pod hasłem to-ge(t)-
ther(e). Jako organizatorzy chcemy 
przede wszystkim pokazać, że jesteśmy 
razem. Bo nic tak nie łączy ludzi jak 
sport i związane z nim emocje. 

Wartym podkreślenia jest również 
fakt, iż kwota uzyskana z opłat za 
pakiety startowe premium zostanie 
przeznaczona na rzecz Oddziału 
Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w 
Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie.

Mam nadzieję, że uczestnictwo w 
organizowanym przez nas wyzwaniu 
i możliwość rywalizacji – choć 
wirtualnej – dostarczy Państwu tak 
wyczekiwanych, sportowych wrażeń.

Życzę dużo zdrowia, realizacji 
zamierzonych celów i satysfakcji 
z osiągniętych rezultatów!

Krzysztof Kowal
Dyrektor Biegu 

Dyrektor Zarządu Infrastruktury 
Sportowej w Krakowie

Drodzy Biegacze i Rolkarze, 



Szanowni Państwo,

Aż trudno w to uwierzyć. Po raz 
pierwszy w 65-letniej historii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie tak 
wielka i prestiżowa impreza sportowa, 
jaką jest PZU Cracovia Maraton, jest 
dedykowana szpitalowi. 
Dla nas to jednocześnie ogromny 
zaszczyt, ale też i radość, duma.

Organizatorzy zdecydowali, że dochód 
z maratonu i biegu wirtualnego 
zostanie przeznaczony na rzecz 
naszego Oddziału Chorób Infekcyjnych 
i Pediatrii, który jako jedyny w 
Małopolsce i Śląsku opiekuje się 
dziećmi z podejrzeniem i stwierdzonym 
COVID-19. Dla nas to oznacza, że 
zarówno organizatorzy jak i uczestnicy 
biegu obdarzyli nasz szpital i medyków 
zaufaniem.  

Pragniemy serdecznie podziękować za 
wsparcie i pomoc w czasie pandemii 
COVID -19. Jest to dla nas ogromny 
zaszczyt, że Państwo; Organizatorzy i 

Biegacze zechcieliście nam towarzyszyć 
w tym trudnym czasie, zwłaszcza że 
potrzebujących w Polsce jest bardzo 
dużo. Przekonaliśmy się, że Szpital 
ma wielu Przyjaciół! Dziesiątki firm i 
fundacji, instytucji oraz ogromna ilość 
prywatnych osób wspiera nas podczas 
epidemii.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Waszą 
solidarność społeczną!

dr n. med. Jerzy Friediger
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Krakowie





Drodzy
Biegacze 
i Rolkarze!
Witajcie na wirtualnym starcie PZU Cracovia Maraton
pod hasłem to-ge(t)-ther(e)! 

Wraz z PZU, wieloletnim Sponsorem Tytularnym imprez wchodzących 
w skład Królewskiej Triady Biegowej, przygotowaliśmy dla Was 
aż trzy specjalne wydarzenia:

•  bieg wirtualny
 rywalizacja dla biegaczy i rolkarzy na różnych dystansach 
 od 19 października do 8 listopada,

• bieg tradycyjny 
 na dystansie maratońskim dla 250 osób, 
 który wystartuje 8 listopada,

•  akcja specjalna
 sztafeta maratońska na bieżniach - 8 listopada.

Środki z opłat za pakiety startowe premium biegu wirtualnego oraz opłat 
startowych uczestników biegu tradycyjnego i pozyskane od Sponsorów 
zostaną przekazane na rzecz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w 
Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na potrzeby 
walki z pandemią koronawirusa, szpitalowi zostaną także przekazane środki 
ochrony osobistej od Sponsorów. Akcja specjalna ma również zachęcić widzów 
transmisji, innych biegaczy oraz osoby startujące w biegach wirtualnych do 
wsparcia Szpitala im. Stefana Żeromskiego.

Życzymy Wam niezapomnianych
sportowych emocji! Akcja Specjalna 08.11.2020

Bieg tradycyjny 08.11.2020

Bieg wirtualny 19.10-08.11.2020



Akcja Specjalna 08.11.2020

Bieg tradycyjny 08.11.2020

Bieg wirtualny 19.10-08.11.2020



19.10-8.11.2020 r.
5 km, 10 km, 13 km,

21.097 km, 42.195 kmBiegacze i rolkarze

Start Kategorie Dystanse

• Podstawowy: nr startowy, kupony rabatowe,
dyplom, nakładka na zdjęcie

• Premium: pakiet podstawowy + koszulka techniczna
i niespodzianki od Sponsorów (opłata 40 zł, limit 2000)

Generalna kobiet i mężczyzn,
wiekowe, drużynowe

Pakiety startowe Klasyfikacje

Wizualizacja koszulki
biegu wirtualnego
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Na wszystkich dystansach prowadzone będą klasyfikacje:
• generalna kobiet i mężczyzn,
• wiekowe kobiet i mężczyzn,
• drużynowe – zarówno dla biegaczy, jak i rolkarzy.

Zgłoszenia można dokonać po zarejestrowaniu
konta użytkownika na stronie zapisy.zis.krakow.pl,
a następnie wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia do akcji przyjmowane są
do dnia 8 listopada 2020 r. włącznie. 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, 
uczestnik loguje się na swoim koncie użytkownika

i zapisuje do udziału w wydarzeniu,
Po zapisaniu się do wydarzenia, uczestnik pobiera aplikację.

Aby możliwe było zarejestrowanie wyniku należy podczas biegu
posiadać przy sobie telefon z uruchomioną aplikacją.

W projekcie będą mogli wziąć udział biegacze i rolkarze. 
Do wyboru będzie 5 dystansów: 5 km, 10 km, 13 km, 21,097 km, 42,195 km. 
Dystans będzie można pokonać na dowolnie wybranej trasie.

Można wybrać więcej niż jeden dystans,
natomiast na każdym z dystansów

wynik można zarejestrować tylko jeden raz.

Jak wziąć udział w biegu?

Rywalizacja w ramach biegu wirtualnego potrwa 3 tygodnie - 
od 19 października do 8 listopada 2020 r.



Aplikacja
jest dostępna
do pobrania
w sklepach
Google Play
oraz App Store.

Aplikację znajdziesz
pod nazwą

PZU Cracovia Maraton
pod hasłem
to-ge(t)-ther(e).

Android

iOS

Aplikacja







Zanim pobiegniesz

Podejmij decyzję czy jesteś odpowiednio 
przygotowany fizycznie do startu  

w biegu i wybierz najlepszy dla siebie dystans

Zaplanuj swoją trasę

Poinformuj bliskich o trasie swojego biegu

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu

Rozgrzej się!

Upewnij się, że Twój telefon jest w pełni 
naładowany, 

a aplikacja działa bez zarzutu

Zjedz pełnowartościowy posiłek
około dwie godziny przed startem

Przygotuj wygodny strój
i odpowiednie buty do biegania



Rozgrzej się przed startem

Pamiętaj, żeby przed biegiem wykonać rozgrzewkę! 
Proponujemy Ci prosty zestaw ćwiczeń, który aktywuje
wszystkie partie ciała. Rozgrzewka opierać się będzie na ćwiczeniach 
angażujących układ sercowo-naczyniowy, nerwowy i mięśniowo-
szkieletowy, co pomoże zapobiec ewentualnym kontuzjom. 
Po zakończonym biegu nie zapomnij o rozciąganiu. 

PRZED BIEGIEM 

Część dynamiczna. Powtórz wszystkie ćwiczenia 3-4 razy. 

1.  Rozpocznij od dynamicznego marszu 
 z mocną pracą ramion 

2. Przejdź do lekkiego truchtu 

3. Wykonaj krążenia ramion w przód i w tył 

4. Skip ,,A”- podciągaj naprzemiennie kolana w górę 

5. Czas na pajacyki! 

PO BIEGU

6.  Stań w rozkroku i wykonuj skłony -
naprzemiennie ku lewej i prawej nodze

7.  Przejdź do skłonów w przód na prostych nogach

8.  Następnie wykonaj skłony boczne tułowia  

9. Zakończ serią spokojnych oddechów 

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

30 s

15 s

10 s

20 s

x2

1

2
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3
4

6

7

8
Artykuł powstał przy współpracy z 



Zdrowo na sport(n)owo!

Jak biegać zdrowo?

Żeby bieganie było zdrowe, musi być 
przemyślane, dlatego zastosuj się do 
kilku zasad i biegaj z przyjemnością!

• Przede wszystkim, zanim 
zaczniesz, upewnij się, że nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych, które 
mogłyby uniemożliwić Ci bezpieczne 
uprawianie tego sportu.  Jeśli planujesz 
biegać wyczynowo, wskazana byłaby 
konsultacja z lekarzem lub podjęcie 
treningu personalnego z trenerem. 
• Pamiętaj, żeby zaplanować 
treningi - zadbaj o systematyczność. 
Początkujący biegacze powinni 
stopniowo przygotowywać się  
do dłuższych dystansów  
i szybszego tempa.
• Tempo powinno być dostosowane 
do wydolności, dlatego tak istotne jest, 
żeby słuchać swojego organizmu. 
• Nigdy nie pomijaj rozgrzewki.  
Każdy trening związany jest z innym 
rodzajem aktywności, dlatego takie 
ćwiczenia należy dostosować do danej 
dyscypliny. W przypadku biegania 
istotne, by skupić się na więzadłach 
i ścięgnach, ale również mięśniach 
grzbietu czy brzucha. Wpłynie to nie 
tylko na efektywność całego treningu, 
ale też pomoże uniknąć kontuzji. 
• Dbaj o odpowiednie nawodnienie 
organizmu. Im bieg jest intensywniejszy, 
tym wodę należy popijać częściej- 
nawet co 10, 15 minut. Temperatura 
wody powinna być chłodniejsza niż 
temperatura powietrza. 
• Jeśli to możliwe, unikaj biegania w 
wysokich temperaturach. Takie warunki 

sprawiają, że organizm bardzo szybko 
się odwania, ma to też negatywny 
wpływ na układ krążenia.
• Nie zapominaj o regeneracji  
i wypoczynku!

Jak rozpoznać, że organizm 
mówi nam STOP? 

 Każdy, kto uprawia sport, powinien 
uważnie obserwować swój organizm. 
Sygnały, które mogą świadczyć  
o potrzebie odpoczynku lub konsultacji 
z lekarzem:
• Zmęczenie
• Podatność na bezsenność
•  Rozdrażnienie
• Zaburzenia rytmu serca
• Dolegliwości bólowe. 

Jeśli ból jest krótkotrwały, wskazana 
jest przerwa od treningu.  
Jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, 
należy skonsultować się ze specjalistą. 
Pamiętaj, że ból może być oznaką 
urazów, które mogą wymagać leczenia, 
dlatego nie wolno ich lekceważyć. 
Niektóre urazy, rozpoznane 
odpowiednio szybko, będą  
skutkować jedynie krótkotrwałą 
przerwą w treningach.

Artykuł powstał przy współpracy ze 

Chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat zdrowego biegania? 
Zajrzyj do zakładki Zdrowo na 
sport(n)owo! na stronie PZU 
Cracovia Maraton! 

Zdrowo na



WYGRYWANIE
JEST SUPER!

DUMNY SPONSOR
SUPERBET POSIADA ZEZWOLENIE NA ZAKŁADY. HAZARD 
WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM, A UDZIAŁ W NIELEGALNYCH GRACH 
JEST KARALNY. DOZWOLONE POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.



08.11.2020

Bieg tradycyjny na dystansie maratońskim wystartuje 8 listopada o godz. 10:00 
z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich. Organizatorzy ustalili limit 
czasu na pokonanie trasy – 4,5 godziny. Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia 
niespełna 12 okrążeń wokół Błoń. Start i meta zlokalizowane będą w okolicy 
Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Ze względu na ograniczenia wywołane 
pandemią koronawirusa, w biegu może wziąć udział 250 osób.

Cel charytatywny

Wydarzenie będzie miało wymiar charytatywny, edukacyjny i prozdrowotny. 
Środki pozyskane od sponsorów oraz z opłat startowych biegu tradycyjnego 
zostaną przekazane na rzecz Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na potrzeby 
walki z pandemią koronawirusa, szpitalowi zostaną także przekazane środki 
ochrony osobistej od Sponsorów. Akcja specjalna ma również zachęcić widzów 
transmisji, innych biegaczy oraz osoby startujące w biegach wirtualnych 
do wsparcia Szpitala im. Stefana Żeromskiego.

Bieg tradycyjny



08.11.2020

Zmagania sztafet maratońskich
oraz relacja z biegu tradycyjnego i wirtualnego
będą transmitowane „na żywo” w Internecie. 

Przygotowane zostanie specjalne studio, 
do którego zaproszonych będzie wielu gości – 

zachęcamy do oglądania transmisji na platformie:

live.pzucracoviamaraton.pl

Gospodarzem studia będzie Maciej Kurzajewski. 

8 listopada 2020 roku, jako wydarzenie towarzyszące biegowi tradycyjnemu 
na dystansie maratońskim dla 250 osób w ramach projektu PZU Cracovia 
Maraton pod hasłem to-ge(t)-ther(e), zorganizowana zostanie akcja specjalna 
– sztafeta maratońska na bieżniach. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali 
sportowcy, aktorzy oraz sponsorzy i partnerzy, którzy wystawią do rywalizacji 
swoje reprezentacje (m.in. drużyna PZU,  drużyna ASICS Polska czy drużyna 
Superbet). Zespoły będą składać się z 7 zawodników. Każda z drużyn będzie 
miała za zadanie pokonać łącznie dystans maratonu – 42 km i 195 m, w ciągu 
4,5 godziny. 

Akcja specjalna



Akcja specjalna

#pzucracoviamaraton
#together

Biegniesz razem z nami?
Oznacz nas pod swoim zdjęciem!

/cracoviamaraton

@cracoviamaraton
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