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Wiemy jak będą wyglądać medale  
ORLEN Warsaw Marathon! 

 
Dla biegaczy w trakcie przygotowań do maratonu, moment poznania wyglądu          
medalu jest jednym z najbardziej oczekiwanych. Jak prezentuje się tegoroczny          
egzemplarz? 
 
Niezależnie od tego, czy jest to pierwszy medal, czy jeden z wielu, zawsze budzi on ogromne                
emocje. To już siódma edycja Narodowego Święta Biegania i siódmy medal. Dla wielu biegaczy,              
zwłaszcza startujących w ORLEN Warsaw Marathon od początku, to świadectwo sukcesu i ewolucji             
imprezy, która z roku na rok bije kolejne rekordy frekwencji. Zatem jaki będzie ten siódmy medal? 
 
- Narodowe Święto Biegania to maraton miejski osadzony na ulicach Warszawy, dlatego po raz              
kolejny inspirowaliśmy się stolicą Polski. To na jej ulicach, już 14 kwietnia pojawią się biegacze, żeby                
razem z nami uczestniczyć w siódmej edycji imprezy - mówi Anna Ziobroń, Dyrektor Biura              
Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów  PKN ORLEN.  
 
Medal to połączenie dwóch motywów: stolicy kraju i kolejnego częstego motywu medalowego w             
ORLEN Warsaw Marathon – obrysu Polski. Bryła reprezentuje kraj i miasto, a to wszystko koronuje               
liczba siedem, wpisana w odznaczenie. Jedno jest pewne - każdy otrzyma na mecie wspaniałą              
pamiątkę przebiegnięcia tegorocznej edycji Narodowego Święta Biegania. Złote medale zawisną na           
szyjach maratończyków, srebrne zaś są przeznaczone dla uczestników biegu na 10 kilometrów.  
 
Medalowe karty zostały odkryte. Organizatorzy zapewniają, że w następnej kolejności zostanie           
ogłoszona koszulka, która, chociaż jeszcze nieznana, również wzbudza wśród uczestników ogromne           
emocje. Kiedy poznamy jej wygląd? Już wkrótce zaprezentujemy grafiki, które przygotowaliśmy na            
koszulki biegowe na oba dystanse ORLEN Warsaw Marathon, a niebawem ogłosimy również to, na              
co szczególnie wszyscy czekają – pełne składy pakietów startowych – dodaje Anna Ziobroń.  
 
Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na www.orlenmarathon.pl. 
 
*** 
 
ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa w Polsce. W sześciu edycjach wydarzenia wzięło udział               
prawie 200 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania                 
zadebiutowało w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach –                  
maratońskim oraz 10 km. W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w               
maratonie mężczyzn, a wydarzenie posiada wyróżnienie IAAF Silver Label, przyznawane przez Międzynarodowe            
Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), doceniające wysoki poziom sportowy i organizacyjny maratonu. 
 
 

www.orlenmarathon.pl 


