16. augusta 2010
Milí HR kolegovia,
rozhodli sme sa osloviť širokú „human resources komunitu“ a spojiť ju pre dobrú vec. Na
základe dlhoročnej spolupráce s Linkou detskej istoty, ktorá je národným projektom
Slovenského výboru UNICEF, aj tento rok podporujeme jednu z jej nosných charitatívnych
akcií – beh 21 km pre deti. Okrem našich vlastných bežcov chceme pre túto myšlienku
nadchnúť čo najviac aktívnych účastníkov. Vďaka tomu bude pomoc deťom v núdzi ešte
výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného budú priamo
venované ako dar Linke detskej istoty.
Každé euro, ktoré spolu získame, využije Linka detskej istoty, ktorá deťom pomáha už
14 rokov.
Veríme, že sa pripojíte k tejto iniciatíve a spolu s kolegami, priateľmi či príbuznými strávite
poslednú tohtoročnú letnú nedeľu príjemne a najmä užitočne. Trochu športu, kus zábavy,
príjemná atmosféra a vedomie, že každý krok dá deťom v núdzi pocit bezpečia, sú azda
dostatočným lákadlom. Beh sa uskutoční 19. septembra 2010 pri amfiteátri na Partizánskej
lúke v Bratislave. Napriek tomu, že ide o bežecké podujatie, zúčastniť sa na ňom môže
naozaj každý vrátane najmenších detí. Organizátor pripravil niekoľko tratí a kategórií, takže
nadšení bežci i menej trénovaní záujemcovia si môžu vybrať podľa svojich schopností.
Hlavným behom bude polmaratón s účasťou limitovanou vekom 18 rokov, bežať sa však
bude aj na tratiach s dĺžkou 7 km a 3 km – tie budú otvorené pre všetkých. Štvrtou
kategóriou s nulovým štartovným bude Rodinný beh určený pre rodičov a deti.
Presvedčte sami seba i Vašich kolegov, priateľov a príbuzných. Pridajte sa k nám alebo
podporte iného bežca. Pobežíme pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME!
Podrobné informácie a bežecké propozície nájdete v priložených dokumentoch
LDI_LETAK.pdf a LDI_BEZECKE PROPOZICIE.pdf.
S pozdravom
Ivan Tomko
Senior Consultant
koordinátor iniciatívy
hrdetom@amrop.sk
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