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OKNOPLAST Running Team - 3 lata treningu i pomagania poprzez bieganie

OKNOPLAST Running Team to grupa biegowa zainicjowana i składająca się wyłącznie z pracowników Grupy
OKNOPLAST. W październiku minęły już 3 lata od kiedy rozpoczęła swoją działalność. Przez ten czas jej skład urósł
z kilku do grona blisko 40 osób, które regularnie trenują bieganie i w ten sposób pomagają potrzebującym.
OKNOPLAST Running Team może pochwalić się też swoimi sukcesami - jego misją jest pomoc potrzebującym
poprzez bieganie.

W październiku 2017 roku za sprawą trzech pracowników Grupy OKNOPLAST ruszył w firmie otwarty nabór do
grupy biegowej OKNOPLAST Running Team. Warunek dołączenia do zespołu był jeden… chęć do udziału w
treningach. Zgłosić się mógł absolutnie każdy bez względu na doświadczenie biegowe, wiek, płeć czy stanowisko
zajmowane w firmie.
Pamiętam dokładnie gdy niezwykle zdeterminowani Wojtek, Arek i Daniel zjawili się u mnie z konkretnym pomysłem
i planem na grupę biegową złożoną wyłącznie z pracowników naszej firmy. Posiadając w Grupie OKNOPLAST
tożsame wartości jakimi jest m.in. zespół i fair play z ogromną radością wsparłam tą inicjatywę. Szczerze mówiąc nie
spodziewałam się że OKNOPLAST Running Team na przestrzeni 3 lat rozwinie się aż tak mocno. – mówi Joanna
Jeziorowska, Szef Personalny w Grupie OKNOPLAST.
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Członkowie ORT (OKNOPLAST Running Team) początkowo spotykali się raz w tygodniu na wspólnym wybieganiu.
Po krótkim czasie dołożyli drugi trening na arenie lekkoatletycznej. Ich spotkania okazały się na tyle owocne że już w
styczniu większość jej przedstawicieli wsparło organizowany przez WOŚP Bieg Wielkich Serc. Kolejne występy
indywidualne jak i zbiorowe posypały się lawinowo. Na przestrzeni 3 lat członkowie ORT każdego roku wspierają
m.in. wspomniany już Bieg Wielkich Serc czy charytatywny Business Run, nawet w zmienionej formule. Pojawiają się
też na linii startu Wings for Life, którego edycję wiedeńską jeden z założycieli grupy, Wojtek Baran, nawet wygrał.
Wielu biegaczy OKNOPLAST Running Team bierze także udział w startach indywidualnych na różnych dystansach
zaczynając od 5 km. Najwytrwalsi biegają nawet w zawodach o trasach długości 100 km po górach.
Ostatnio grupa zaangażowała się czynnie w akcję charytatywną Aktywni dla Dzieciaków której partnerem została firma
OKNOPLAST.
Dziś, ze względu na pandemię, ORT trenuje indywidualnie. Członkowie grupy motywują się jednak nieustannie
poprzez dedykowaną na Facebooku grupę. Co weekendowe wewnętrzne challenge, konkursy czy też zamieszczane
udokumentowane treningi to tylko część ich systemu motywacyjnego.
Obecnie większość imprez biegowych zostało zawieszonych jednak OKNOPLAST Running Team, często z
towarzystwem czworonogów, trenuje nieprzerwanie, by móc przy najbliższej okazji wziąć udział w kolejnym biegu
charytatywnym i po raz kolejny pomóc poprzez bieganie.
Dziś wszyscy w firmie jesteśmy bardzo dumni z całego OKNOPLAST Running Teamu. Ich determinacja oraz chęć
pomocy potrzebującym poprzez bieganie jest czymś wyjątkowym. Każdej firmie życzę takich pracowników. – dodaje
Joanna Jeziorowska.
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