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Bieg Farmera jesienią w Przechlewie
Branża rolnicza będzie miała własną imprezę sportową. 16 września w Przechlewie,
zlokalizowanym na terenie Pojezierza Pomorskiego, odbędzie się I Ogólnopolski Bieg Farmera.
Będzie to bieg z przeszkodami o charakterze rolniczym . Miłośnicy rolnictwa będą mieli do
wyboru dwa dystanse, już podczas biegu. Trasa będzie prowadzić przez pole kukurydzy, a
tam… labirynt oraz inne urozmaicenia. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zintegrować się
podczas pikniku rodzinnego, na którym będzie zdrowe i dobre jedzenie.
Poldanor, jedna z czołowych firm rolniczych w Polsce, zdecydował się zachęcić środowisko
rolnicze ( i nie tylko) do zdrowej aktywności fizycznej. Dwa lata temu pojawił się pomysł na
zorganizowanie pierwszego w Polsce Biegu Farmera i jesienią tego roku- dokładnie 16 września
odbędzie się pierwsza jego edycja.
Bieg będzie promował zdrowy tryb życia oraz branżę rolniczą i zrównoważone rolnictwo.
Wydarzenie przybliży uczestnikom kulturę wsi i będzie swojego rodzaju edukacyjną ścieżką z
lekkim przymrużeniem oka. W samym Przechlewie połączy tradycję i pasję.
- Sport i bieganie już od kilku lat jest naszą lokalną pasją – dodaje Grzegorz Brodziak, prezes
zarządu Poldanoru- Przy tym nasz region ma długą, rolniczą tradycję z połaciami pól uprawnych,
które na stałe wpisały się w piękny, polodowcowy krajobraz z niezliczonymi jeziorami i piękną
rzeką Brdą. Wierzymy, że te niezwykłe walory natury będą magnesem i dostarczą wspaniałych
wrażeń wszystkim sportowym zapaleńcom i tym, którzy przygodę z bieganiem dopiero
rozpoczynają. Oprócz pięknej przyrody zadbamy również o klimat farmerski w trakcie biegu oraz
w miejscu startu i mety. Na trasie biegu przewidzieliśmy kilka wyzwań o charakterze rolniczym,
które raczej nie będą utrudnieniem, ale ciekawym urozmaiceniem biegu.
W tunelu kukurydzy
Trasa Biegu Farmera będzie prowadziła w większości drogami gruntownymi utwardzonymi,
ścieżkami leśnymi oraz po polach należących do organizatora wydarzenia, firmy Poldanor. Do
wyboru będą dwa dystanse. Długi około 11,5 – 12 kilometrów oraz krótki, około 6,5 – 6,8
kilometra. Rzeczą wyjątkową imprezy jest to, że każdy z uczestników decyduje indywidualnie o
wyborze dystansu już podczas samego biegu. Na około 5 kilometrze trasy będzie punkt
decyzyjny. I to właśnie wtedy zawodnik zdecyduje, w zależności od samopoczucia, czy chce
zmierzyć się z dłuższą trasą, czy krótszą. Jednak bez względu na decyzję, nie ominie go jedna z
atrakcji Biegu Farmera, czyli labirynt na polu kukurydzy. Będą także inne urozmaicenia. Na trasie
przygotujemy punkty z wodą, a na mecie zaprosimy zawodników do strefy regeneracyjnej.
- Jako firma Poldanor i pracownicy przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego podejścia nie
tylko do prowadzonej działalności rolniczej, ale też szerzej – do całego naszego życia –
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przekonuje Grzegorz Brodziak. - Dlatego poprzez Bieg Farmera chcemy promować zdrowy styl
życia – sport i aktywność fizyczną oraz właściwą dietę. W związku z tym uczestnikom wydarzenia
chcemy między innymi zaoferować posiłek z wyjątkową wieprzowiną, pochodzącą od
hodowanych przez nas zwierząt – nigdy nie leczonych antybiotykami i karmionych wyłącznie
paszą nie zawierającą komponentów GMO.
Dla dzieci, charytatywnie
Jednym słowem będzie aktywnie i zdrowo. Co jeszcze się wydarzy 16 września 2017 roku w
Przechlewie? Start i meta usytuowany będzie na stadionie piłkarskim. Tam też będzie odbywał
się piknik rodzinny z licznymi atrakcjami. Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w dziecięcym
torze przeszkód w ramach Biegu Małego Farmera. Przy okazji wszyscy pomożemy innym
dzieciakom. Część opłat zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację dzieci- ofiar wypadków
rolniczych. Z Waszą pomocą im pomożemy!
Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/Bieg-Farmera-729260100609371/
www.bieg-farmera.pl

O POLDANOR
Poldanor jest przedsiębiorstwem rolnym działającym w północnej Polsce. Spółka prowadzi produkcję roślinną na areale
ok. 14000 ha, produkcję trzody chlewnej w ponad 30 fermach oraz produkcję energii odnawialnej w ośmiu
biogazowniach. Poldanor zatrudnia ponad 600 pracowników. Spółka jest członkiem grupy Axzon, w ramach której jest
cały łańcuch produkcyjny – od pola do stołu. Więcej informacji na stronie http://www.poldanor.com.pl/pl/.
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