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Oknoplast Running Team pobiegł "Dla Małych Serc"

12 pracowników Grupy Oknoplast reprezentowało w niedzielę 18 marca grupę biegową Oknoplast Running Team w
zorganizowanych biegach ulicznych – 15. Półmaratonie Marzanny i towarzyszącemu mu 4. Krakowskim Biegu z
Dystansem. Dochód z biegu przekazano na rzecz podopiecznych Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej
Schola Cordis prof. Janusza Skalskiego.

W minioną niedzielę na ulicach Krakowa można było spotkać tysiące biegaczy, którzy mimo mroźnej i wietrznej
pogody postanowili w aktywny sposób przywitać wiosnę i rozpocząć sezon startowy. Choć pogoda nie rozpieszczała, a
do wiosny zostało jeszcze kilka dni, zdeterminowani sportowcy stawili się licznie na starcie. Cel był szczytny, więc
pogoda nie mogła pokrzyżować planu organizatorom.
Biegiem dla Małych Serc
W obydwu biegach dochód ze sprzedaży pakietów startowych organizatorzy przekazali na rzecz podopiecznych
Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis prof. Janusza Skalskiego. Tradycją już jest
przekazywanie dotacji z pakietów startowych różnym organizacjom charytatywnym przy okazji organizacji biegów
masowych. Jest to niewątpliwa wartość dodana, właśnie dzięki której sporo osób i firm decyduje się na uczestnictwo.
Inicjatywa pracownicza cieszy najbardziej
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Wśród biegaczy znalazło się wiele jednolitych koszulek reprezentujących zorganizowane grupy pracownicze. W
Krakowie nie mogło oczywiście zabraknąć Oknoplast Running Team, a więc frakcji biegowej powstałej z inicjatywy
samych pracowników Grupy Oknoplast. – Ogromnie cieszy nas fakt, że mamy tak proaktywnych pracowników, którzy
chcą zarówno pomagać potrzebującym, jak i spędzać ze sobą czas także poza godzinami pracy. Przedstawiciele grupy
biegowej spotykają się dwa razy w tygodniu na regularnych treningach, co sprzyja nie tylko lepszej kondycji
zdrowotnej, lecz także integracji. Z miesiąca na miesiąc liczba uczestników regularnie się powiększa, a to tylko
potwierdza wyjątkową atmosferę w grupie – mówi Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny Grupy Oknoplast.
Kolejne starty Oknoplast Running Team ma już zaplanowane. Prócz biegów małopolskich, w kalendarzu widnieją
także inicjatywy międzynarodowe.
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