
Maszeruj 
z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie! 

 

W ramach kampanii EKO – POZYTYWNI, 

zapraszamy wszystkich mieszkańców Sztumu i okolic 

do wspólnego maszerowania!  

25 czerwca 2016r. (sobota)  
odbędzie się marsz Nordic Walking pod hasłem  

„Maszeruj z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie”! 
 

W programie: 

9:30  Zbiórka uczestników na Plaży Miejskiej w Sztumie przy ul. Reja, 
możliwość wypożyczenia kijków, wydawanie pakietów startowych, 

10:30  Rozgrzewka i profesjonalny instruktaż, 
10:45  Start maszerów na trasie o długościach ok. 7 km wokół Jeziora 

Zajezierskiego,  
12:30  META w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimbergowice”, konsumpcja 

przy muzyce, 
13:00 Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, piniata, modelowanie balonów, 

Jenga XL, spotkanie z kucykiem Maciusiem i wiele innych. 
17:00  Zakończenie imprezy. 
 

 

Aby z nami maszerować i uczestniczyć w pikniku należy nabyć kupon 

konsumpcyjny w cenie: 

15 zł – osoby dorosłe, 

10 zł – dzieci. 

Kupony dostępne są we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie  

o/ Sztum.  

 

ORGANIZATOR:  

 

PARTNER:    
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