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pomaga�charytatywnie, szczeg�nie jak si�to jeszcze wi��e z bieganiem. Gdy zostali�my
poproszeni o ambasadorowanie temu wydarzeniu ani chwili si�nie wahali�my. Gdy
zobaczyli�my filmy z poprzedniej edycji to jeszcze bardziej wiedzieli�my, �e w tym roku te�
chcemy si�znale��po�r� zakr�onych wariat� biegowych. Tym bardziej, �e
ca�o��wpisowego pow�rowa�a dla dzieciak� kt�ymi opiekuje si�fundacja <a
href="http://spartaniedzieciom.org/" target="_blank">Spartanie Dzieciom</a>. Kto jak kto ale na
nich mo�na liczy�a wspomaganie ich w takim przedsi�zi�iu to dla Nas
<strong>zaszczyt</strong>.</p> <p>Poranne zapowiedzi pogodowe nie by�y optymistyczne.
Pogodynka wr��a w Warszawie ca�y dzie�opad� deszczu i jesiennych warunk�. Na 9
pojechali�my na K��Potock�. Ja chcia�em przebiec <strong>Parkrun �oliborz</strong> a
Kinga zosta�a wolontariuszk�. Jak zwykle fajna i rodzinna atmosfera. Podczas biegu (na 5km)
zacz�� pada�lekki deszczyk i nie wr��o to dobrze na dalsz� cz� dnia. Po parkrunie szybko
zapakowali�my si�w samoch� i par�minut po 10 pojawili�my si�na Polu Mokotowskim.</p>
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restauracji <strong>Jeff`s</strong> gdzie by�o biuro zawod� poprowadzi�y Nas zapachy :)
Ameryka�kiego grilla by�o czu�z daleka. Przed restauracj� by�a zorganizowana cz�
gastronomiczna z burgerami, hot-dogami i lemoniad�. Fajny <strong>pomys�</strong>
organizator� - ka�dy dostawa� w pakiecie 3 �etony i po biegu m�� sobie wyda�je na co
chcia�. W pakiecie by�y r�nie� dra�e, nap� oraz chip z numerkiem. Przy starcie kr�i�o
si�sporo przebranych os� wi� i my poszli�my do samochodu si�przebra� Ja za maga a
Kinga wystylizowa�a si�na Superwoman. Jak si�okaza�o nie by�a jedyna w tym przebraniu i
z Superman-em stworzyli mocny team :)</p> <p>Zreszt� superbohater� nie brakowa�o bo
by�a tak�e kobieta Batman oraz Spider woman z kt�� walczyli�my o wynik do samego ko�a
:) Na Nas najwi�sze <strong>wra�enie</strong> je�li chodzi o ilo��w�o�onej pracy zrobi�o
przebranie Lod�ka i Barbie - zas�u�enie dziewczyny zgarn� wyr�ienie i g��n� nagrod� <a
class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2016/banana_4.JPG" target="_blank"
data-mediabox="title[Start biegu]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Start biegu"
alt="Start biegu" src="images/stories/Blog/2016/banana_4_thumb.jpg" /></a>Zreszt�
przebra�zas�uguj�cych na wyr�ienia by�o o wiele wi�ej i przyznam si� �e
<strong>fajnie</strong> si�bieg�o w takim kolorowym t�umku wariat�. Ludzie
wypoczywaj�cy na Polu Mokotowskim byli pod wra�eniem a dzieciaki mia�y mega frajd�
Je�li chodzi o przebrania to jest jeden zgrzyt, kt�y zauwa�yli�my pod koniec. Bieg wygra� i
skasowa� g��n� nagrod�jeden z biegaczy (znany Nam z Parkruna - bardzo dobry
zawodnik), kt�y nie by� przebrany... Pewnie gdyby polecia� w przebraniu nosoro�ca
wa��cym 20kg to i tak by wygra� ale charakter tego biegu by� zupe�nie inny. Chyba nie
chodzi�o o objechanie dziewczyny przebranej za bociana, ksi�iczki, pani wiosny, go�cia z
mask� konia na g�owie albo cz�owieka banana - to by�o po prostu nie fair. Tym bardziej, �e
odnosz�c si�do regulaminu zawodnik powinien by�zdyskwalifikowany ("10. Warunkiem
uczestnictwa w biegu jest posiadanie przez biegacza przebrania.") no chyba, �e przebra�
si�po prostu za biegacza ;)</p> <p><a class="jcepopup"
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dopisa�a i spokojnie po biegu zamiast medalu mogli�my wci�gn��pyszne burgery z
lemoniad�. Poczekali�my tak�e na konkurs w jedzeniu hotdog�. Obstawili�my swoich
zawodnik� ale wygra� czarny ko�- go��przebrany za Family Guy-a - zjad� 4 hotdogi w 2
minuty! Nie by�y to �atwe zawody! :) Wra�enie na nas wywar� konferansjer - fajny ch�opak
prowadz�cy na luzie ca�� imprez� bez spinki i nad�ia. I takie mamy wra�enie po ca�ych
zawodach - na luzie i w fajnej atmosferze pomagania innym. Masa fajnie poprzebieranych
zawodnik�, u�miechni�e twarze i pycha �arcie. Do tego nasz udzia� to pomoc
potrzebuj�cym - lubimy to. Je�li b�zie kolejna edycja to mo�ecie na Nas liczy� Polecamy!
Ocena biegu: <strong>9/10</strong>.</p> <h6>Zdj�ia w �rodku dzi�i uprzejmo�ci Festiwal
Biegowy - wi�ej fotek z biegu znajdziecie <a
href="http://www.festiwalbiegowy.pl/album/banana-jeffs-run-1452016#.VzgJTuSCRp1"
target="_blank">TUTAJ</a>.</h6> <h6>Relacja filmowa na <a
href="http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/jeff-s-banana-run-warszawa-kolejny-raz-w-pogoniza-bananem,3736426,artgal,t,id,tm.html" target="_blank">Nasze Miasto</a>.</h6>
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