Vážení a milí,
běžci i neběžci s dobrým srdcem,
srdečně Vás zveme na charitativní akci „Běh za Ukrajinu“, jež se koná pod záštitou Diecézní
charity Hradec Králové. Společně vyběhneme v sobotu 19.3.2022 v Ratibořicích u Panského
hostince. Běh je podpořen městem Česká Skalice a veškerý výtěžek z akce zašleme na
humanitární pomoc osobám zasaženým válkou na Ukrajině.
V krásném a pohodovém prostředí připravujeme 3 běhy. Rodinný běh v délce 1 km
odstartuje v 9:30 hod.Běh pro rodiny s dětmi bude po cestě provázen edukativním a
sportovním programem prostřednictvím vzdělávacích materiálů a pohybových aktivit např.:
hod míčem na snížený basketbalový koš, florbal, spikeball, cheerleading a mnoho dalších.
Startovné na tento typ závodu je dobrovolné a není třeba se registrovat.
Pro zkušenější a zdatnější běžce budou připraveny dvě tratě. Běh na 7 km odstartuje v 9:45
hod. a kratší běh, v délce 3 km, se startem v 10:15 hod. Startovné na kratší i delší běh bude v
hodnotě 150,- a je jen na Vás, zdali přidáte dobrovolný příspěvek navíc.
Na závod se můžete registrovat prostřednictvím Google forms, či na místě konání závodu,
v časovém rozmezí od 8:00 do 9:00. Startovné Vás prosíme uhradit až na místě konání akce,
pouze ve formě hotovosti.
Parkování je zajištěno na vyhrazených místech v areálu Babiččina údolí. V případě naplnění
kapacity těchto parkovišť, je zde možnost parkování na vzdálenějším parkovišti ve Zlíči. Ze
Zlíče se na místo konání běhu dostanete po svých za 10 minut.
Během sobotního dopoledne se můžete těšit na přivítání od paní starostky Ing. Zuzany
Jungwirthové, taneční vystoupení či ocenění tří nejrychlejších mužů a žen v závodu na obou
trasách.
S sebou mějte veselou náladu, sportovní oblečení a obuv vzhledem k aktuálnímu počasí a
zařízení, které Vám bude měřit čas (chytrý telefon či hodinky).
Kapacita závodu je neomezena, proto se budeme těšit na každého, kdo svůj volný čas naplní
sportem pro podporu dobré věci a automaticky se tak každý z Vás stává vítězem.
V Případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, se neváhejte na nás obrátit prostřednictvím emailu behzakrajinu@gmail.com.
Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat.
Společně vytvoříme krásnou věc, co dává smysl.
Těšíme se na Vás.
Andrea Michlová & organizační tým

