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OKNOPLAST po raz kolejny pobiegnie w Kraków Business Run

Już 2 września ruszy siódma edycja biegu charytatywnego Kraków Business Run. Dochód z akcji pomoże „stanąć na
nogi” osobom z niepełnosprawnością ruchową. Po raz kolejny w inicjatywę włącza się Grupa OKNOPLAST – w tym
roku w biegu wezmą udział aż 4 zespoły z ramienia firmy.

Poland Business Run to największy w Polsce charytatywny bieg biznesowy, który pomaga spełniać marzenia osób po
amputacjach. Inicjatywa ma na celu wspomóc osoby z niepełnosprawnościami, a dodatkowo promuje aktywny styl
życia i integrację społeczności lokalnej z biznesem. W biegu może wziąć udział dosłownie każdy – dystans dla jednego
zawodnika wynosi zaledwie około 3,8 km. Akcja odbędzie się aż w dziewięciu miastach: w Krakowie, Poznaniu,
Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie. W krakowskim biegu po raz kolejny
bierze udział OKNOPLAST Running Team.
W tym roku na mecie staną aż 4 zespoły z ramienia OKNOPLAST, z czego dwa z nich reprezentują OKNOPLAST
Running Team. W każdej drużynie pobiegnie 5 reprezentantów firmy. – mówi Magdalena Cedro-Czubaj, Dyrektor
Marketingu Grupy OKNOPLAST – Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy ponownie z własnej inicjatywy
chcieli wziąć udział w biegu. Poland Business Run to wspaniała inicjatywa, która propaguje nie tylko pomoc innym,
ale także aktywność sportową oraz budowanie relacji w grupie.
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Aktywne wakacje OKNOPLAST Running Team
Mimo sezonu urlopowego grupa biegowa OKNOPLAST jest bardzo aktywna. Kraków Business Run to nie jedyna
inicjatywa, w którą zaangażował się zespół. Wakacje rozpoczęły się od ambitnego Maratonu Górskiego w Szczyrku, w
którym udział wzięło trzech reprezentantów OKNOPLAST Running Team. Natomiast 24 czerwca zespół w 9-cio
osobowym składzie dołączył do Biegu w Pogoni za Żubrem, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Pracownicy OKNOPLAST pobiegli także m.in. w Perłach Małopolski 2018.
Grupa OKNOPLAST Running Team bierze udział w licznych inicjatywach, także tych charytatywnych, jak Kraków
Business Run. Szczególnie nas to cieszy, ponieważ jedną z kluczowych wartości firmy jest wsparcie – rozumiane
zarówno w kwestii pomocy osobom potrzebującym, jak i wzajemnego wspierania się w pracy. – komentuje Magdalena
Cedro-Czubaj - Ponadto ekipa OKNOPLAST Running Team spotyka się dwa razy w tygodniu i wspólnie trenuje.
Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się stworzyć tak zgrany zespół reprezentujący całą firmę.
OKNOPLAST
press box
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