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preza otwarta jest dla wszystkich biegaczy, których 
kusi nie tylko ciekawa trasa i masa atrakcji związa-
nych z biegiem, ale i możliwość zdobycia jednego  
z najbardziej nietypowych medali biegowych: odle-
wanego klucza instalatorskiego. W tym roku medal 
będzie miał kształt „francuza”.
Imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Przed biegiem głównym zorganizowane 
zostaną także biegi dla najmłodszych.

Co dla biegaczy?
Atrakcyjny medal, co roku doceniany jest w konkur-
sie na najładniejsze medale MaratonyPolskie.pl. Me-
dal będzie częścią dotychczasowej kolekcji tzw. klu-
czomedali:
Uczestnicy czwartej edycji biegu pobiegną w bia-
łych koszulkach z rękawkami. Z przodu koszulki bę-
dzie znajdowało się logo biegu wraz ze skrzydlatym 
zwycięzcą.
Dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji przewi-
dywane są puchary, statuetki i nagrody rzeczowe.  
Organizator zapewnia po biegu dodatkowe atrakcje, 
w tym masaż wykonany przez fizjoterapeutę.

O organizatorze
Organizatorem Biegu Instalatora jest portal HVACR.
pl zajmujący się tematyką z zakresu wentylacji i kli-
matyzacji. Jego redaktor naczelna Aldona Rybka 
amatorsko biega i fotografuje biegaczy. – Jestem bli-
sko związana z tematyką, uprawiając ten sport i bio-
rąc udział w licznych zorganizowanych imprezach bie-
gowych. Instalatora organizuję tak, jak oczekuję tego 
jako uczestnik zawodów – powiedziała organizatorka 
IV Biegu instalatora Rotenso w Bydgoszczy. 
Więcej na oficjalnej stronie zawodów www.biegin-
stalatora.pl oraz na Facebooku: www.facebook.pl/
bieginstalatora.

Bieg Instalatora jest od pierwszej edycji oficjal-
ną imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Tar-
gom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanaliza-
cji WOD-KAN, które co roku odbywają się  
w Bydgoszczy. 26. edycja WOD-KAN odbędzie się tuż 
po biegu, w dniach 5-7 czerwca br.

Sportowe emocje zapewnia ROTENSO! 
W tym roku Instalator wystąpi w barwach Roten-
so – producenta urządzeń klimatyzacyjnych prze-
znaczonych dla zastosowań domowych, biurowych 

oraz przemysłowych. Klimatyzowane powietrze po-
jawiło się na oficjalnej koszulce biegu w postaci…  
niebiesko-czerwonych skrzydeł. 
Dla uczestników biegu, przy udziale firmy ALNOR Sys-
temy Wentylacji, zostanie zorganizowany konkurs fo-
tograficzny. Konkurs związany będzie z symbolicznym 
skrzydlatym biegaczem-zwycięzcą.
W pakietach startowych, oprócz koszulki, znajdą się 
atrakcyjne gadżety od Izby Gospodarczej „Wodo-
ciągi Polskie”, organizatora Targów WOD-KAN oraz 
vouchery do escape roomu Wyjście Awaryjne. Po-
nadto Rotenso zapewni branżowe nagrody dla zwy-
cięzców biegu. 

Instalator – dla kogo?
W Biegu Instalatora mogą wziąć udział wszyscy bie-
gacze, zaplanowana jest klasyfikacja open i wiekowa, 
ale największe emocje budzą kategorie instalator-
skie – szczególnie rywalizacja pomiędzy drużynami 
firm instalacyjnych.
W kategorii „instalator” czy „wod-kan” można wystar-
tować zarówno indywidualnie, jak i formując firmo-
wą drużynę (co najmniej 3 osoby). Oczywiście, im-

IV Bieg Instalatora to bieg przełajowy na dystansie 10 kilometrów po ścieżkach  
i drogach największego parku miejskiego w Polsce Leśnego Parku Kultury  
i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. W tym roku odbędzie się w niedzielę  
3 czerwca. Start biegu zaplanowany został na godz. 11:00. 
Zawody przyciągną znaczną liczbę biegaczy i kibiców z terenu Bydgoszczy, 
województwa, a także z innych regionów Polski. 

Czwarty raz biegiem 
po klucz Instalatora

Zapisy trwają od stycznia 2018. Każde-
go pierwszego dnia miesiąca cena pakietu 
wzrasta o 10 złotych – warto więc o szybkie 
decyzje! 
Zapisy odbywają się przez stronę B4SPORT: 
http://bit.ly/bieginstalatora2018_zapisy.
Liczba miejsc startowych jest ograniczona.
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