Drodzy Biegacze,
Nie tak miało być.
Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten sezon biegowy.
Niestety, w obecnych uwarunkowaniach, wynikających z sytuacji epidemicznej,
organizacja Biegu Zielonych Sznurowadeł w wersji takiej jak planowaliśmy
w marcu tego roku jest niemożliwa. Przez ostatnie miesiące, analizowaliśmy
sytuację, rozpatrywaliśmy różne scenariusze, przyglądaliśmy się organizacji innych
imprez biegowych, przygotowaliśmy i testowaliśmy procedury w zakresie higieny
i bezpieczeństwa i … cały czas mieliśmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się jeszcze
w tym roku. Okazuje się jednak, że nie można zrobić takiej imprezy biegowej jaką
zaplanowaliśmy.
Wielokrotnie przyglądaliśmy wszystkie rzeczy, które dla Was naszykowaliśmy na
marcowy bieg. Niektóre artykuły spożywcze zmuszeni byliśmy już rozdać (termin
przydatności do spożycia), cześć materiałów udało nam się oddać (ogromne
podziękowania dla naszych kontrahentów), umowy czy uzgodnienia z partnerami
biegu aneksować lub (niestety) rozwiązać.
Jesteśmy bardzo stęsknieni zawodów biegowych w realu, spotkania z grupami
biegowymi, osobistych uścisków i gratulacji, emocji na mecie i ciężaru medalu
zakładanego na szyję. Nie wszystko uda nam się zrobić, ale nie poddajemy się
i proponujemy następującą organizację:
Półmaraton – będziemy przygotowywać na 13 lub 14 marca 2021 r. (2 tygodnie
przed Maratonem Warszawskim). Wszystkim, którzy są na liście startowej
półmaratonu 2020 automatycznie są na liście startowej półmaratonu 2021. Będziemy
Wam również proponować start w roku 2022 (będzie wybór) lub udział w innych
naszych biegach w 2021 r.
5 kilometrów – w sobotę 17 października 2020 r., 200 zawodników będzie mogło
wystartować na puławskiej Marinie w dwóch turach (godz. 11.00 i godz. 11.15).
Propozycja skierowana jest do tych, którzy widnieją na liście startowej biegu na 5 km,
planowanego w marcu. Jeśli zostaną miejsca, swój udział zadeklarować będą mogły
osoby, które są na liście startowej półmaratonu. Wszystko dokładnie opisane jest
w regulaminie, a internetowy system zapisów też będzie miał odpowiednie
funkcjonalności.
Doskonale wiemy, że taka organizacja nie spełnia Waszych oczekiwań. Naszych też
nie. Nie są to rozwiązania idealne. Jest nam ogromnie przykro, że nie możemy
zaproponować nic innego. Sytuacja jest dynamiczna, duża niepewność i …
najzwyklejszy ludzki strach. Prosimy o wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że medal
z dwoma datami biegu będzie dla Was wyjątkową pamiątką. Bądźcie pewni, że
wszyscy, którzy są na listach startowych Biegu Zielonych Sznurowadeł 2020,
w kolejnych naszych przedsięwzięciach będą traktowani priorytetowo.

Wszystkich, którzy zdecydują się wystartować w biegu prosimy o odpowiedzialność.
Jesteśmy biegowymi przyjaciółmi - dbajmy o siebie i innych.
Bardzo Wam dziękujemy za cierpliwość, wyrazy wsparcia i zrozumienie trudnej
sytuacji. Wdzięczni jesteśmy partnerom, którzy z nami zostali – będziemy Wam ich
przedstawiać najpiękniej jak potrafimy. Rozumiemy tych, którzy się wycofali – wiele
biznesów ten specyficzny czas mocno dotknął. Ogromne podziękowania dla Miasta
Puławy za uproszczenie procedur i wyrozumiałość. Wielkie podziękowania dla
wszystkich służb porządkowych za szybkie reakcje, podpowiedzi organizacyjne
i chęć pomocy.

Pozostajemy w kontakcie,
Zaglądajcie na swoje maile, dostaniecie też wiadomość SMS
informacje będziemy publikować na www.bezmiar.org
na naszym fanpage na facebooku https://www.facebook.com/FundacjaBezMiar
a więcej bieżących wiadomości na wydarzeniu Bieg Zielonych Sznurowadeł na FB
Zespół Organizacyjny
Biegu Zielonych Sznurowadeł
Fundacji BezMiar

