Poradenská spoločnosť
Amrop Slovakia,
člen Jenewein Group,
už vlani prišla s nápadom
osloviť širokú komunitu
z oblasti ľudských zdrojov
a spojiť ju pre dobrú vec.
Na základe dlhoročnej
spolupráce s Linkou
detskej istoty, ktorá je
národným projektom
Slovenského výboru
pri UNICEF, aj tento rok
podporuje jednu z jej
nosných charitatívnych
akcií - beh 21 km pre deti.

Napriek tomu, že ide o bežecké podujatie, zúčastniť sa
na ňom môže naozaj každý
vrátane menej trénovaných
bežcov či ich rodinných príslušníkov. Hlavným behom
podujatia, ktorého tretí ročník je naplánovaný na 11.
septembra 2011, je tradične
polmaratón s účasťou limitovanou vekom 18 rokov.
Beží sa však aj na tratiach
s dĺžkou 7 km a 3 km - tie sú
otvorené pre všetkých. Štvrtou kategóriou s nulovým
štartovným je Rodinný beh
určený pre rodičov a deti.

hrdetom@amrop.sk

Pridajte sa k nám!

„Nosnou myšlienkou iniciatívy Amropu je charitatívny
rozmer - všetky finančné
prostriedky získané zo štartovného venujeme Linke
detskej istoty, ktorá už pätnásť rokov pomáha deťom
v núdzi a funguje vďaka
štedrosti darcov na princípe
sponzoringu, grantov a zbierok. Pre menšie či väčšie firemné kolektívy a rodiny
však zároveň ide o vynikajúcu príležitosť na príjemné
strávenie septembrovej nedele. Trochu športu, kus zábavy, príjemná atmosféra
a vedomie, že každý krok
dá deťom v núdzi pocit
bezpečia, sú azda dostatočným lákadlom,“ hovorí Mario Fondati, partner
v Amrop Slovakia, ktorý je
zároveň hlavným koordinátorom iniciatívy.

Komu nestačí výzva postaviť
sa na štart polmaratónu,
resp. ďalších tratí, môže zabodovať aj na ďalšom poli.
Stačí spolu s Amropom šíriť
myšlienku podpory Linky
detskej istoty vo svojom
okolí a získavať ďalších aktívnych bežcov. Podľa výšky
„záverečného konta“ dostanú tzv. fundraiseri účastnícke tričká rôznej farby. Hoci
obliecť si na štart modré
tričko, ktoré možno získať
za minimálne piatich ďalších bežcov, bude určite veľmi príjemné, radosť a dobrý
pocit z účasti budú mať podobne ako vlani všetci.
Takže: Presvedčte sami seba
i vašich kolegov, priateľov a príbuzných. Pridajte sa k nám
alebo podporte iného bežca.
Pobežíme pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME!

www.amrop.sk

www.21kmpredeti.ldi.sk
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