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Ostatnia szansa na zgłoszenie drużyny do udziału w Niebieskim Biegu 
Charytatywnym oraz grze miejskiej „Po Woli” przygotowanej przez 
Adventure Warsaw 
 
Warszawa, 1 kwietnia 2019 r. – To już ostania szansa na zgłoszenie udziału drużyny w Niebieskim Biegu 
Charytatywnym, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. na warszawskiej Woli. Wydarzenie to zostanie 
po raz trzeci zorganizowane przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, a cały 
przychód – podobnie jak w poprzednich edycjach – zostanie przekazany na rzecz Fundacji Mądre 
Główki, która przez cały rok wspiera rodziny i dzieci zmagające się z autyzmem. W tym roku w ramach 
rywalizacji sportowej uczestnicy wezmą udział w grze miejskiej przygotowanej specjalnie na tę okazję 
przez Adventure Warsaw.  
 
Celem gry miejskiej „Po Woli” przygotowanej przez Adventure Warsaw będzie rozwiązanie zadań w punktach 
kontrolnych zlokalizowanych w okolicach Ronda Daszyńskiego. W celu pokonania trasy wszystkie drużyny 
otrzymają w pakiecie startowym mapę Woli z zaznaczonymi punktami gry. Kapitan drużyny będzie mógł 
zdecydować o kolejności odwiedzania poszczególnych punktów kontrolnych, a tym samym – o ostatecznej 
długości trasy. O wyniku drużyn zadecyduje suma punktów uzyskanych za czas poświęcony na pokonanie 
zadań oraz całkowity czas pokonania trasy. Łącznie przewidziano 9 zagadek, a maksymalny czas na ich 
rozwiązanie to 3 godziny. Gra zacznie się i zakończy w 19. Dzielnicy, przy ul. Kolejowej 47, w okolicach biura 
sprzedaży. Po biegu wszyscy uczestnicy są zaproszeni na piknik. 
 
Zainteresowane drużyny powinny zarejestrować się za pomocą formularza: http://info.cushmanwakefield.com
/bluerun, najpóźniej do 10 kwietnia 2019r.  
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 

powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 
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