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Fundacja SILESIA PRO ACTIVE
ul. Francuska 70, lok. 1216
40-028 Katowice

Katowice, dnia 31 pa ździernika 2016 roku
BIURO RADY MLASTA KATOWICE

Rada Miasta Katowice
Komisja Kultury, Promocji i Sportu
ul. Mły ń ska 4, 40-098 Katowice
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Szanowny Pan
Tomasz Szpyrka
Przewodnicz ący Komisji Rady Miasta

Panie Przewodniczący, Radni Miasta Katowice
W zwi ą zku z pracami nad bud żetem Miasta na 2017 rok zwracam si ę z pro śbą
o uwzgl ędnienie w bud żecie Katowic wspó łorganizacji PKO Silesia Marathon i odpowiedniego
zaanga żowania Miasta w NASZ dynamicznie rozwijaj ą cy si ę projekt.
Nie pierwszy raz staramy si ę o podpisanie porozumienia/umowy o d ługofalowej wspó łpracy
i odpowiednie do rangi wydarzenia zaanga żowanie finansowe Miasta Katowice. PKO Silesia Marathon
odnotowa ł kolejny wzrost frekwencji, w tym roku o 38%. Bieg w Katowicach by ł szeroko
przedstawiany w mediach zyskuj ą c rekordowy ekwiwalent mediowy. Wydarzenie otrzyma ło najwy ższe
oceny od uczestników a sam bieg porównywany jest do najwi ększych tego typu w Europie.
Specyfika wydarzenia stanowi okazj ę do całorocznej promocji Miasta. Zapisy do kolejnej edycji Silesia
Marathon, która odb ędzie si ę 1 października 2017 roku startuj ą już 1 grudnia br. Warto ju ż dziś podjąć
odpowiednie dzia łania by zaplanowa ć przyszłoroczny projekt.
Przekonali ś my sponsorów do inwestowania w katowickie wydarzenie. Świętem biegowym żyje przez
kilko miesi ęcy nie tylko kilka tysi ęcy uczestników z Katowic, Ś lą ska, Polski i biegacze z ca łego świata
ale również ich znajomi, przyjaciele, rodziny - w sumie kilkadziesi ąt tysi ęcy osób.
Prowadzone przez ca ły rok dzia łania promocyjne wydarzenia stanowi ą wyj ą tkową możliwość
do promocji Katowic na terenie Polski i Europy.
Szanowni Radni,
zwracam si ę z wnioskiem o włą czenie Naszego wydarzenia w planowane wydatki bud żetowe Miasta
na 2017 rok i kolejne lata, tak by śmy mogli z odpowiedzialnie rozwija ć sport masowy w Katowicach
i w dalszym ci ą gu promowa ć Miasto.
Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Fund
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Bohdan Itwicki
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PKO SILESIA

MARATHON
Twój bieg. Twoje rwgefestwo
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