Barvám neutečeš!
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Barvám neutečeš již 21. 5. 2016
Sotva se nám uzavřely registrace na Sportisimo 1/2 maraton a Volkswagen
maraton Praha, máme tady další běh ve kterém si můžete užít spoustu legrace
a navíc podpořit naší organizaci SVĚTLO PRO SVĚT!
Pokud se na závod Barvám neutečeš zaregistrujete přes nás, získáte startovní
číslo o 50,Kč levněji, (tedy za 450,-Kč). Organizátoři nám navíc z těchto 450,-Kč
zašlou 100,-Kč zpět, tato částka podpoří naše projekty oční péče v Africe.
Stačí při registraci do konce března použít kód: 9P0TU.
Trasa pražského běhu je v Areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích, můžete
běžet také v Olomouci a Českých Budějovicích.
Čas pražského závodu je od: 11:00 a 15:00 hod.
Zúčastnit se může celá rodina, trasa je jen 5 km.
Více o závodu se dozvíte zde!
Nebo se můžete rovnou registrovat tady!
(A nezapomeňte vložit slevový kód: 9P0TU)

Pořád nechápu ty barvy...
Podél trasy potkáte smějící se bestie, jejichž jediný cíl bude zaprášit vás a vaše okolí

barevnou sprchou. Jak budou vyhazovat barevný prášek do vzduchu, budete mít pocit, že
probíháte duhou.

Co je zahrnuté ve startovním balíčku?
Tričko, náramek, sáček se sypkými barvami, startovní číslo, občerstvení na trati a další
drobná překvapení od partnerů akce. V cíli každý registrovaný účastník obdrží MEDAILI.

A pokud máte raději delší závody, tak 1/2 maraton v Karlových Varech se blíží.
Stále je ještě možné přes nás registrovat startovní čísla, zbývá jich posledních 5 ks.
Běh se bude konat 21. 5. 2016 a registrovat se můžete zde!

Palestru Kbelskou 10 jsme si užili nejen my, ale i tři opičáci a jeden tygr, Eva Lesová
a Tomáš Zahálka. Opičáci z Run the World CZ natočili nesmírně vtipné video o
opičím běhu, na kterém se můžete vidět i vy, pokud jste se zúčastnili tohoto závodu.
Podívat se na video můžete tady!
Hodně lidí si vyzkoušelo náš kvíz a taky slepodráhu, takže pokud jste byli mezi nimi,
dost možná se najdete na fotkách z Palestry Kbelské 10, které jsme pořídili. Pro
prohlídku fotografií klikněte tady!
Děkujeme všem pořadatelům Palestra Kbelská 10, že jsme mohli být hlavními
charitativními partnery závodu.

