
 

Zarządzenie  Nr 5/2022 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

 

w sprawie ustanowienia triady biegowej przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam,  

co następuje: 

 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku ustanawia w 2022 roku „Serocką Triadę Biegową” w której skład wchodzą 

trzy imprezy biegowe organizowane przez spółkę. 

2. Informacje nt. triady, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                   Prezes Zarządu  



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 5/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 2. lutego 2022 roku 

 

 

Serocka Triada Biegowa 2022 

 

1. W skład Serockiej Triady Biegowej 2022 wchodzą następujące imprezy i dystanse biegowe: 

1) Duo Cross Serock 17 km 

2) X Bieg Wojciechowy 10 km 

3) XX Bieg Niepodległości 5 km 

2. Zawodnicy, którzy wezmą udział w trzech imprezach biegowych w Serocku na dystansach 

wymienionych w pkt.1: 

1) skompletują specjalnie zaprojektowany medal  składający się 3 części. 

2) wezmą udział w podsumowaniu, o którym mowa w pkt.3.  

3. Trzech zawodników i trzy zawodniczki, którzy wezmą udział w trzech imprezach i po 

zsumowaniu czasów brutto uzyskają najlepsze wyniki otrzymają specjalne nagrody w bonie 

o wartości: 

1) 500 zł za I miejsce, 

2) 400 zł II miejsce, 

3) 300 zł III miejsce 

oraz imienną statuetkę okolicznościową „Serocka Triada Biegowa 2022”.   

4. Dziesięć pierwszych osób otrzyma statuetkę okolicznościową „Serocka Triada Biegowa 

2022”.  

5. Wręczenie nagród specjalnych odbędzie się na przełomie miesięcy listopad/grudzień 2022r. 

podczas Mikołajkowego Testu Coopera w Woli Kiełpińskiej. 
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