Milí přátelé,
sportovní klub Hakoach ve spolupráci s Federací židovských obcí, Lauderovými školami, Židovskou obcí

v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu, Spolkem na podporu osob dotčených holocaustem,
Českou unií židovské mládeže, spolkem Besamim (izraelské lidové tance), Židovskou obcí Olomouc,
Židovskou liberální unií, Maccabi Brno, Židovskou obcí Brno, Bejt Simcha, spolkem Chinuch, Makabi
Karlovy Vary a Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice, pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany
Černochové Vás zve na 2. druhý ročník charitativního běhu

Maccabi Fun Run
Kdy: na Den Jeruzaléma v neděli 2. června 2019 od 10:30, Na Folimance 2, Praha 2
Trasy: 1,5 km, 5 km a štafetový běh na 4x500 m
Vítání jsou všichni běžci, chodci a diváci, dospělí a děti. V minulém roce se nás sešlo 70 běžců včetně dětí.

Co to je Maccabi Fun Run?
Je to charitativní akce iniciovaná European Maccabi Confederation (EMC). Koná se ve 25 metropolích celého světa
a cílem je zábavnou sportovní formou spojit členy a příznivce židovské komunity. Více na http://globalfunrun.org.

Jaký je koncept v roce 2019?
Každý účastník vyplní online přihlášku, ve které vybere židovskou organizaci nebo projekt, který chce podpořit. Za účast
zaplatí startovné ve výši aspoň 300 Kč (dobrovolně i více). Z něho bude použito 25% na pokrytí organizačních nákladů a
75% dostane zvolená organizace, to znamená alespoň 225 Kč.

Na co budou vybrané finance použity?
Vybrané peníze použije konkrétní organizace pro svoji činnost, svůj projekt nebo na charitativní projekt připravený ve
spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu - péče o seniory při Židovské obci v Karlových Varech, zejména
sociálně aktivizační služby. Finanční příspěvky jednotlivých organizací, za které poběžíte, budou oznámeny na konci akce.

Registrace: prostřednictvím formuláře: http://hakoach.cz/FunRunPraha
Startovné (dar): od 300 Kč při platbě na účet do 30. 5. 2019. č. účtu: 2900409898, kód banky: 2010,
variabilní symbol 052019, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.
Nebo od 400 Kč po 30. 5. a při platbě na místě. Za startovné můžete běžet jednu i více tras.
Děti: do 10 let zdarma a od 11 do 15 let za 50%, v doprovodu zákonného zástupce.
Pro účastníky bude připraveno tričko s logem běhu, taška, diplom a nápoje. Detailní organizační pokyny budou zaslány
před konáním běhu registrovaným účastníkům. Výsledky běhu budou vyhlášeny na místě.
Kontakty a další informace: info@hakoach.cz; 604 487 664, 603 147 351
Facebook: https://www.facebook.com/events/595914570926996/

Těšíme se na setkání pro dobrou věc a společnou oslavu Dne Jeruzaléma!
Sportovní klub Hakoach, přidružená organizace FŽO v ČR a partneři běhu.

