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Z ogromną radością prezentujemy Wam marcowy
numer magazynu Labosfera stworzonego przez
Labosport Polska!

Ruszyły zapisy na Garmin Ultra Race, Garmin Gravel
Race oraz Garmin Półmaraton Gdańsk - listy
startowe powoli się wypełniają. 

W kwietniu pierwsza impreza tego roku - Meble 
 Wójcik Ultra Wysoczyzna 2023, na którą serdecznie
zapraszamy! 

Do zobaczenia na starcie!
Labosport Polska

LaboLabo
SferaSfera
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POZNAJ NAS

WYWIAD Z
SYLWIĄ PRENDECKĄ

Jaką funkcję pełnisz w firmie Labosport?
Czym się zajmujesz?

W Labosport Polska pracuje od roku na
stanowisku PR Specjalist. Razem z
koleżankami z działu marketingu, Kamilą i Elą,
jesteśmy odpowiedzialne za wszystkie akcje
promocyjno-marketingowe związane z
imprezami, które organizujemy.  Oprócz tego
do moich zadań należy kontakt z mediami
oraz naszymi Ambasadorami. Przygotowuję
również LABOSFERĘ, którą właśnie czytacie.
Na zawodach najczęściej spotkacie mnie na
starcie i mecie, gdzie prowadzę relację live
w mediach społecznościowych. 

Czy masz jakąś przeszłość sportowa? Jeżeli tak jaką?

Zawsze byłam aktywna. W młodości przez 8 lat trenowałam akrobatykę sportową. Potem
był czas, o którym wolę zapomnieć, gdy na świecie pojawiła się moja córka Róża, a waga
wskazywała jakieś ogromne liczby. Potem pojawiło się w moim życiu bieganie, a
następnie triathlon. Mam na koncie ukończoną Koronę Maratonów Polskich, dwa biegi
ultra i kilkadziesiąt triathlonów na krótkich dystansach. Jestem raczej z tych wolnych
zawodników, którzy zazwyczaj zamykają stawkę na zawodach, ale ścigam się tylko z
sobą i tylko dla zabawy i zawsze na zawodach jestem tym najbardziej uśmiechniętym
zawodnikiem. 

Które zawody organizowane przez Labosport to twoje ulubione i dlaczego?

Garmin Iron Triathlon to moje ulubione zawody, a wśrod tego cyklu lokalizacje: Żyrardów,
Syców i Płock. Żyrardów dlatego, że były to pierwsze zawody, na które pojechałam jako
pracownik Labosport Polska. Syców ponieważ takiej atmosfery jak w Sycowie nie ma
nigdzie. Płock ze względu na lokalziację samych zawodów.
Uwielbiam też imprezy w Radkowie - Garmin Ultra Race i Triminatora. Każdy kto był choć
raz w Radkowie wie, że to miejsce jest wyjątkowe i samo przebywanie w klimacie Gór
Stołowych jest cudownym przeżyciem.
Moim zeszorocznym odkrciem są zawody SWIMRUN, gdzie zawodnicy na przemiennie
biegają i pływają. Zawodnicy uprawiający swimrun to ludzie mega pozytywni i traktujący
sport z odrobiną przymrużenia oka, co bardzo mi się podoba. 



POZNAJ NAS

WYWIAD Z
SYLWIĄ PRENDECKĄ

Motto życiowe:

jestem magistrem rachunkowości, choć nigdy nie pracowałam w zawodzie;
jestem dyplomowanym szkoleniowcem/coachem;
w wieku 38 lat rozpoczęłam ponownie  edukację i za 3 miesiące będę Technikiem
Masażystą;
mam 5 tatuaży i nie powiedziałam w tej kwestii ostatniego słowa. 

Sylwia prywatnie - jaka jest, co lubi, czego nie znosi?

Ciekawostki o mnie, których nikt by się nie domyślił:

Jestem nadpobudliwa, zawsze i wszędzie mnie pełno. Boje się pająków i rekinów. Nie
znoszę papierosów, ale bardzo ubię dobre wino. Najlepszym prezentem dla mnie będzie
książka (tematyka dowolna, czytam wszystko) lub kwiat, ale tylko taki w doniczce. 

"Śpiewaj jakby nikt nie słuchał. Kochaj jakby nikt nigdy Cię nie zranił.
Tańcz jakby nikt nie patrzył. I żyj tak jakby to było niebo na ziemi"

Mark Twain





GARMIN  
PÓŁMARATON 
GDAŃSK

2023  

 Uwaga Biegacze! Bombowa wiadomość!
 

Garmin Półmaraton Gdańsk dołącza do 
KORONY POLSKICH PÓŁMARATONÓW. 

„Korona” została powołana do życia na wzór
Korony Maratonów Polskich, te natomiast są
odwzorowaniem marki World Marathon Majors,
czyli swoistego Grand Prix zrzeszającego
najbardziej lukratywne maratony świata.

Cykl obejmuje 10 czołowych polskich półmaratonów. Aby sięgnąć po trofeum i
„królewski” tytuł należy ukończyć 5 imprez. Jedną z imprez w tym roku jest Garmin
Półmaraton Gdańsk. Nasza impreza to jedyny półmaraton zaliczony do “korony” na
Pomorzu.

Bieg na Piątkę;
Junior Gdańsk – biegi dla dzieci, na które
zapraszamy 23.09.2023.

PRZYPOMINAMY! 
24 września 2023 jubileuszowa, dziesiąta edycja
naszej imprezy. Start, meta oraz centrum zawodów
po raz kolejny znajdować się będą w gościnnych
progach Polsat Plus Arena Gdańsk.

W ramach imprezy nie zabraknie również wydarzeń
towarzyszących:

Zapisy trwają na oficjalnej stronie zawodów:
https://polmaratongdansk.pl/formularz-zgloszeniowy/

https://polsatplusarenagdansk.pl/
https://polmaratongdansk.pl/formularz-zgloszeniowy/




GARMIN  GRAVEL  RACE

WYSTARTUJ  W SERCU GÓR IZERSK ICH

Już 1 października 2023 roku widzimy się na trzeciej odsłonie zawodów Garmin
Gravel Race, gdzie zawodnikom przyjdzie się zmierzyć w niezwykłym otoczeniu
Gór Izerskich.

Start i meta zawodów będą usytuowane
na terenie ośrodka narciarskiego
SKI&SUN. Zawodnicy będą mieli do
wyboru dwa dystanse: 30 km i 65  km,
poprowadzone malowniczymi pętlami
przez najpiękniejsze zakamarki Gór
Izerskich. Podczas Garmin Gravel Race
zawodnicy rywalizować będą w czterech
kategoriach: Expedition 65 km,
Expedition Trip 65 km (dla zawodników
startujących na innych rowerach niż
rowery typu gravel), Adventure 30 km
oraz Adventure Trip 30 km (dla
zawodników startujących na innych
rowerach niż rowery typu gravel).

Trasa Adventure: 
30 km – 890 m up. Niech Was nie
zwiedzie krótki dystans na trasie
Adventure, to aż 900 m przewyższeń, co
może oznaczać tylko jedno: kultowe
podjazdy.

Trasa Expedition: 
67.7 km – 1650 m up. Expedition, czyli
prawdziwa górska eskapada.
Malownicze, długie i strome podjazdy,
przeplatane szybkimi technicznymi
zjazdami.

Świeradów-Zdrój to miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w samym sercu
malowniczych Gór Izerskich. Świeradów-Zdrój przyciąga turystów zarówno latem, jak i zimą, a
położony blisko czeskiej i niemieckiej granicy oraz Karkonoszy jest doskonałą bazą wypadową.
Miejscowość i jej okolice to niezliczone atrakcje turystyczne, które uzupełniła otwarta niedawno
największa na ten moment wieża widokowa w Polsce ze ścieżką w chmurach.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: https://gravelrace.pl/

https://gravelrace.pl/




W nadchodzącym sezonie Garmin Ultra Race ponownie zawita do malowniczych
Myślenic i ponownie tak jak w poprzednich latach zainaugurują cykl! Już 6 maja
podczas Garmin Ultra Race Myślenice 2023 zawodnikom przyjdzie się zmierzyć na
jednym z czterech dystansów (GUR78 km, GUR49 km, GUR27 km, GUR13 km).  

Pozostałe terminy zawodów w ramach cyklu GUR to: 08-10.09.2023 Radków i
02.12.2023 Gdańsk

Zawody Garmin Ultra Race z roku na rok cieszą się
coraz większą popularnością wśród ultra biegaczy
z całej Polski. Zawodnicy pokochali zawody za
ciekawe trasy, niepowtarzalną atmosferę
wielkiego, biegowego święta oraz za organizację. 

Podczas Garmin Ultra Race Myślenice na
zawodników będą czekać zapierające dech w
piersiach trasy poprowadzone przez Beskid
Makowski i Wyspowy. To właśnie w Myślenicach
zaczynają się góry – To właśnie tutaj rozpocznie
się cykl Garmin Ultra Race!

MALOWNICZA TRASA I DOSKONAŁE WALORY PRZYRODNICZE
Zawodnicy startujący w Myślenicach będą mogli napawać się przepięknym krajobrazem
Beskidów. Myślenice charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu. W otoczeniu znaleźć
można tutaj góry, wzniesienia, pagórki jak i doliny. Brak tłumów i typowego dla
niektórych górskich kurortów zgiełku stanowi niewątpliwie największy atut tych terenów.
Docenią je ci, którzy szukają niezadeptanych i kameralnych szlaków.

Dodatkowo podczas zawodów odbędzie
się impreza towarzysząca dla najmłodszych
Garmin Junior. Dzieci w zależności od
kategorii wiekowej będą mogły
wystartować na jednym z trzech biegowych
dystansów: 200 m, 500 m lub 1000 m.

ZAPISY
Zapisy na Garmin Ultra Race Myślenice
2023 oraz na pozostałe lokalizacje na
oficjalnej stronie zawodów: 

www.ultrarace.pl

BIEGOWE

ULTRA
INAUGURACJA CYKLU

 GARMIN ULTRA RACE 2023 
W MYŚLENICACH! 





OBSERWUJ NASZE KONTA                     BY BYĆ NA BIEŻĄCO!!! 
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https://www.instagram.com/labosport/
https://www.facebook.com/labosport


PYTANIA, UWAGI? NAPISZ DO NAS! 
 

DZIAŁ MARKETINGU LABOSPORT POLSKA:
 

MARKETING@LABOSPORT.PL

ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY
GARMIN ULTRA

RACE
RADKÓW

 
 

TRWAJĄ ZAPISY NA
ZAWODY GUR:

06/05/2023
MYŚLENICE

08-10/09/2023
RADKÓW

02/12/2023 
GDAŃSK

LaboLabo
SferaSfera

KOLEJNY NUMER W KWIETNIU 2023!
ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,
WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  DOSTARCZAMY SPORTOWE EMOCJE


