PROPOZÍCIE - SKALICA MAX RUN 2017 – 15.10..2017
Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica v spolupráci s Mestom Skalica, OZ BANANA
EVENTS,Športovým klubom ŠK Skalica – atletickým oddielom a Slovenským
červeným krížom Senica organizuje prvý ročník charitatívneho behu s názvom
SKALICA MAX RUN 2017.

ZOC MAX Skalica je pre verejnosť otvorené už 10 rokov. Je komplexom nákupov, oddychu
a zábavy. V rámci svojich marketingových aktivít sa centrum okrem iného zameriava aj na
charitatívne akcie, ako napríklad Valentínska kvapka krvi, Stromček splnených prianí na
podporu sociálne slabších obyvateľov z Detského domova a Domova dôchodcov.
Projekt SKALICA MAX RUN je prvý ročník behu, jedinečný svojho druhu, absolvovať ho
budú spoločne ľudia zdraví a telesne znevýhodnení hendikepovaní. Mottom je: „spoločne
bez predsudkov a bariér“

Prostredníctvom dobrovoľného príspevku pomôžeme Kristínke, ktorej hneď
po narodení diagnostikovali Larsenov syndróm a napriek mnohým operáciám
a rehabilitáciám je odkázaná na invalidný vozík a už nikdy chodiť nebude. Žijú
spolu so svojou obetavou mamou a sestrou samé.

V novembri oslávi 15. narodeniny

Riaditeľka pretekov:
Hlavný rozhodca:
Prezentácia:
Manager:
Zdravotník:

Ing. Daniela Takáčová
Zdeněk Zalubil
Emília Zalubilová
Ing. Soňa Postová
Zdravotná škola

Termín behu:

15. október 2017.

Kategórie:

200m
Jednotná žiacka kategória – 200 m
2700m
rekreační bežci, žiaci a žiačky 12 – 15 rokov
5400 m
Ženy
8100 m
Muži
od 9:00 do 10:15 hod. OZ MAX Skalica

Prezentácia :

Dobrovoľný príspevok :

5€

On-line prihlášky :

www.pretekaj.sk

Štart:

10:30 hod. - detský beh
11:00 hod. - spoločný štart všetkých kategórií - hlavný beh
Ceny: V každej kategórii prvých 100 bežcov obdrží medailu . V kategórii mužov a žien
prvý 3 pretekáry obdržía vecné ceny.
Svojím registračným číslom budú bežci zapojení do tomboly, ktorá bude vyžrebovaná po
ukončení hlavného behu.
Plán trate:

Preteky sa bežia s čiastočným obmedzením cestnej premávky. Pretekári bežia na
vlastnú zodpovednosť, zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú povinní dodržiavať
pravidlá cestnej premávky.
Poriadateľ si vyhradzuje právo zmeny v deň pretekov.

Sprievodné aktivity počas podujatia:
Slovenský červený kríž Senica - meranie telesných hodnôt
Stredná zdravotnícka škola Skalica – relaxačné masáže
Detské aktivity - maľovanie na tvár a detské tvorivé dielne
Hudobný program

