Wydarzenie
SKWIERZYNA

I Bieg „W pogoni za
wiosną”

Termin

Lokalizacja

Informacja ogólna o wydarzeniu

10 marca

Jezioro Glinik

mpreza współorganizowana z Gminą Deszczno. Bieg przełajowy po
malowniczej trasie wokół Jeziora Glinik, na dystansie 13 km.

TRZEBIEŻ

„V Rekreacyjny Nordic
Walking Puszcza
Wkrzańska”

kwiecień

Police

SULĘCIN

„MTB Sulęcin”

kwiecień

Uroczysko Lubniewsko-Żubrów

6 kwietnia

Witnica (wiata edukacyjna)

czerwiec

Ścieżka rowerowa „Wolność jest
w naturze”

lipiec

Nadleśnictwo Chojna - miejsce
biwakowe nad jeziorem Ostrów

BOGDANIEC
KARWIN
CHOJNA

„Wiosenne Przebudzenie
na Szlaku Witnickiego
Anioła”
„Rajd hulajnogowy w sercu
Puszczy Noteckiej”
„Zachodnia Liga MTB”

Impreza sportowo-rekreacyjna skierowana
do osób uprawiających Nordic Walking. Marsz odbywa się corocznie po
Puszczy Wkrzańskiej, gdzie zawodnicy poznają walory przyrodnicze
naszych lasów. Na stoisku promocyjno-edukacyjnym nadleśnictwa,
można wziąć udział w konkursach i grach leśnych.
Rajd crossowy amatorów; charakter otwarty, ogólnopolski, współpraca:
Urząd Miejski
w Sulęcinie, Oddział PTTK „Ziemia Sulęcińska”.
Marsz Nordic-Walking szlakiem ”Witnickiego Anioła
Rajd „hulajnogowy” promuje przyjazne środowisku środki transportu. Po
spotkaniu przewidziana jest prelekcja podróżnicza.
Jeden z etapów amatorskich zawodów rowerowych MTB odbywający
się w ramach Zachodniej Ligi MTB,

SKWIERZYNA

„II Rodzinny Rajd
Rowerowy”

13 lipca

Ścieżka dydaktyczna „Szlakiem
bobrów”

Impreza organizowana przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Skwierzynie oraz 56 Drużyny Harcerskiej „Grom” w Skwierzynie. Rajd
na trasie 14 km, gdzie uczestnicy muszą rozwiązywać zagadki ukryte na
tablicach edukacyjnych i wykonywać zadania przygotowane przez
harcerzy.

KŁODAWA

„Bieg trzech jezior”

lipiec

Ośrodek Przywodny Nierzym

Bieg Trzech Jezior - bieg przełajowy, którego trasa wiedzie leśnymi
drogami wokół miejscowych jezior, kierowany do wszystkich chętnych –
biegaczy amatorów i również dla dzieci.

OŚNO
LUBUSKIE

„Ośno Triathlon Weekend”

sierpień

Ośno Lubuskie, amfiteatr przy
Jeziorze Reczynek

GŁUSKO

,,XXV” Dni Głuska”

lipiec

Głusko

Impreza sportowa, organizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Morsy
Ośno, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie oraz
Nadleśnictwa Ośno Lubuskie. Trasa biegu przez przepiękne okolice
Ośna Lubuskiego.
Impreza otwarta dla miłośników turystyki rowerowej i pasjonatów
przyrody. Szereg konkursów, atrakcji i niespodzianek a także turniej
rodzin turystycznych.

TRZEBIEŻ

„Dziki Weekend”

sierpień

Police

BOGDANIEC

„XV „Dziesiątka Lasów
Bogdanieckich” im. Doroty
Sitasz”

17
sierpnia

Bogdaniec

KARWIN

„Rodzinny rajd rowerowy”

wrzesień

Ścieżka rowerowa nad jeziorem
Solecko

RESKO

„Rowerem wzdłuż Regi”

wrzesień

Lasy nad Regą

SULĘCIN

„Międzynarodowy Zjazd
Cyklistów”

wrzesień

Teren Nadleśnictwa Sulęcin

GRYFICE

„Leśna liga biegowa”

wrzesień

Wyznaczonym szlakiem, przez
drogi leśne Nadleśnictwa
Gryfice
(Pogorzelica)

BOGDANIEC

„IX Ogólnopolski Marsz
Nordic-Walking im.
Prof. Z. Religi”

29
września

Bogdaniec

KLINISKA

„Wielkie Grzybobranie
i Maraton Puszczy
Goleniowskiej”

wrzesień

Teren przy Ośrodku Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej
Nadleśnictwa Kliniska

MIĘDZYCHÓD

IX Rajd rodzinny pieszy
ostępami Puszczy
Noteckiej

wrzesień

Ścieżka dydaktyczna „Bobrowy
zakatek” Ośrodek Edukacji
Ekologicznej Mokrzec

MIĘDZYCHÓD

III Maraton charytatywny
przez Puszczę Notecką

wrzesień

Teren Nadleśnictwa Międzychód
– Puszcza Notecka

CHOSZCZNO

„Dolicki Bieg Listopadowy”

listopad

Leśnictwo Mogilica, Wiśniowa
Polana,
3 km od miejscowości Dolice

Trzydniowa impreza sportowa. Biegi coroczne odbywają się po Puszczy
Wkrzańskiej.
Impreza biegowa na dystansie 10 km, której trasa prowadzi przez leśne
dukty.
Nadleśnictwa Bogdaniec.
Rajd rowerowy integrujący amatorów dwóch kółek. Spotkanie zostanie
urozmaicone okolicznościowym wykładem.
Rajd rowerowy amatorów przybliżający walory przyrodnicze lasów
położonych nad Regą.
Rajd rozbudowanymi ścieżkami rowerowymi, charakter otwarty dla
wszystkich chętnych.
Bieg na dystansie 15 km z licznymi podbiegami przez nadmorskie bory
bażynowe, Nordic Walking na dystansie 5 km.

Impreza sportowo-rekreacyjna skierowana
do osób uprawiających Nordic Walking
Edukacyjno-sportowa impreza ogólnodostępna. Dla grup rodzinnych
uczestniczących w grzybobraniu przewidziano konkursy o lesie i zabawy
rodzinne. Podczas imprezy zostanie przygotowane stoisko, na którym
prezentowane będą różnorodne zagadnienia gospodarki leśnej. Bieg
Maratoński będzie odbywał się leśnymi duktami w Puszczy
Goleniowskiej. Dla biegaczy przewidziano kategorie biegowe:
ćwierćmaraton, półmaraton
i maraton.
Rajd pieszy przeznaczony dla rodzin o długości 5 km przebiega przez
Puszczę
Notecką.
Na trasie przygotowano zadania przyrodniczo-leśne dla wszystkich
uczestników. Dla najlepszych drużyn przewidziano nagrody. Rajd
zakończy się ogniskiem.
Maraton charytatywny – rowerowy MTB przebiegający przez Puszczę
Notecką. Dystans MINI wynosi 27 km, dystans MEGA 50 km.
Przewidziany plac rozrywki dla najmłodszych.
Bieg otwarty dla wszystkich uczestników. Dystans 5 km przez tereny
leśne.

