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Znamy skład pakietów startowych na ORLEN Warsaw Marathon! 

Do startu w najważniejszej imprezie biegowej w Polsce zostały jeszcze 3 miesiące ale już dziś 

biegacze mogą poznać dokładny skład pakietów startowych. Podobnie jak w ubiegłych 

edycjach ORLEN Warsaw Marathon, maratończycy będą mogli wybrać pakiet Basic, 

Standard lub Premium, natomiast uczestnicy biegu OSHEE 10 km mają do wyboru dwa 

rodzaje pakietów: Basic i Standard. 

Z myślą o biegaczach ORLEN Warsaw Marathon, organizator wydarzenia jak co roku zadbał  

o atrakcyjne zestawy. Dzięki zaangażowaniu partnerów wspierających imprezę, marek ASICS  

i OSHEE, zarówno osoby startujące w maratonie, jak i w biegu OSHEE 10 km, będą mogły 

skorzystać z bogatej i zróżnicowanej oferty.  

Pakiet startowy uczestników biegu OSHEE 10 km w wersji Basic (29 zł) składać się będzie  

z numeru startowego z chipem do pomiaru czasu, napoju izotonicznego OSHEE Isotonic Drink 

Natural, batonika Musli Bar SPORT oraz biuletynu zawierającego przydatne informacje dla 

biegaczy i kibiców, a także kupony zniżkowe ASICS. Pakiet Standard (59 zł) zawiera dodatkowo 

koszulkę techniczną ASICS, ze specjalnym nadrukiem dedykowanym temu dystansowi.  

Maratończycy w swoich pakietach Basic (59 zł) również znajdą numer startowy, chip, napój 

izotoniczny, batonik, biuletyn oraz kupony zniżkowe. Pakiet Standard (89 zł) dla tego dystansu 

zostanie dopełniony koszulką techniczną ASICS, z nadrukiem specjalnie przygotowanym na tę 

edycję ORLEN Warsaw Marathon. Tradycyjnie już najbardziej okazały jest pakiet Premium  

(119 zł) – biegacze znajdą w nim dodatkowo poncho, shaker i ręcznik marki ASICS. 

Pakiety startowe dla obydwu dystansów przekazywane będą w workach, w których biegacze 

będą mogli zdeponować swoje rzeczy przed startem. Na mecie wszyscy biegacze otrzymają 

pamiątkowe medale, a maratończycy także koce termiczne. 

 

BIEG OSHEE 10 KM 

1. Pakiet Basic (29 zł): 

- numer startowy z chipem 

- napój izotoniczny OSHEE Isotonic Drink Natural 

- batonik OSHEE Musli Bar SPORT 

- biuletyn informacyjny 

- zniżka na 10% na produkty ASICS w Sklepie Biegacza 

- torba depozytowa 
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- na mecie: medal  

2. Pakiet Standard (59 zł): 

- koszulka – technologia Motion Dry, 100% polyester Level 4, Microkappa, 

gramatura: 130 g/m2 

- numer startowy z chipem 

- napój izotoniczny OSHEE Isotonic Drink Natural 

- batonik OSHEE Musli Bar SPORT 

- biuletyn informacyjny 

- zniżka na 10% na produkty ASICS w Sklepie Biegacza 

- torba depozytowa 

- na mecie: medal 

 

BIEG MARATOŃSKI 

1. Pakiet Basic (59 zł): 

- numer startowy z chipem 

- napój izotoniczny OSHEE Isotonic Drink Natural 

- batonik OSHEE Musli Bar SPORT 

- biuletyn informacyjny 

- zniżka na 100 zł na produkty ASICS w Sklepie Biegacza 

- torba depozytowa 

- na mecie: medal i koc termiczny 

2. Pakiet Standard (89 zł): 

- koszulka – technologia Motion Dry, 100% polyester Level 4, Microkappa, 

gramatura: 130 g/m2 

- numer startowy z chipem 

- napój izotoniczny OSHEE Isotonic Drink Natural 

- batonik OSHEE Musli Bar SPORT 

- biuletyn informacyjny 

- zniżka na 100 zł na produkty ASICS w Sklepie Biegacza 

- torba depozytowa 

- na mecie: medal i koc termiczny 

3. Pakiet Premium (119 zł): 

- koszulka – technologia Motion Dry, 100% polyester Level 4, Microkappa, 

gramatura: 130 g/m2 
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- ręcznik ASICS – ASICS44, 100% bawełna, wymiary: 70x140 cm, gramatura: 450 

g/m2 

- shaker ASICS – ASICS32A, pojemność 600 ml  

- poncho ASICS – ASICS30 

- numer startowy z chipem 

- napój izotoniczny OSHEE Isotonic Drink Natural 

- batonik OSHEE Musli Bar SPORT 

- biuletyn informacyjny 

- zniżka na 100 zł na produkty ASICS w Sklepie Biegacza 

- torba depozytowa 

- na mecie: medal i koc termiczny 

Podstawowa opłata startowa obowiązuje biegaczy do dnia 21 marca 2018 r. 

 

 

*** 

ORLEN Warsaw Marathon to najważniejsze w Polsce wydarzenie biegowe, organizowane w Warszawie 

od 2013 roku. W pięciu edycjach imprezy, ponad 160 tys. biegaczy miało okazję sprawdzić swoje 

możliwości na dwóch dystansach – maratońskim oraz w biegu OSHEE 10 km. W ramach OWM, pod 

patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, odbywają się również Mistrzostwa Polski w Maratonie 

Mężczyzn. 

 

Kontakt dla mediów: 

Agencja MSLGROUP 

Olga Kołakowska 
tel: +48 608 390 569 
e-mail: media@orlenmarathon.pl  
www.media.orlenmarathon.pl   
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