
                1. Judo club Baník Ostrava z.s.

Pozvánka na akci

BĚH ZOO OSTRAVA PRO GIBONY

Datum: pátek 30. 8. 2019

Místo:             areál ZOO Ostrava, pořadatel: ZOO Ostrava a AK SSK Vítkovice

Kategorie: za 1JCBO - benjamínci, mladší a starší žáci a žačky, dorostenci, junioři,   
senioři, veteráni, trenéři, rodiče dětí – tedy všichni kdo si chtějí zaběhat

                        
Doprava: po vlastní ose

Tratě:              480 m - rodiče s malými dětmi a kočárky
             2,5 km a 5 km – pro borce z 1JCBO

   
Časy startů:    18:00 hod. – 480m
                         18:15 hod. - 2,5 km
                         18:45 hod. - 5 km

Startovné: cena při platbě on-line: 
 
250,- Kč děti (od 3 do 15 let) do 26. 8. 2019 nebo do vyprodání míst určených k běhu
390,- Kč ostatní věkové kategorie do 26. 8. 2019 nebo do vyprodání míst určených k běhu

Pozn.: Trenéři, kteří se akce zúčastní se svými svěřenci, budou mít startovné hrazené klubem.

V ceně startovného je zahrnuto:

 start v Běhu ZOO Ostrava pro gibony na certifikované trati dle výběru
 vstupné do ZOO Ostrava odpoledne v den závodu 

 parkovné u ZOO Ostrava od 15.00 hodin

 účastnické tričko

 originální ekologický kelímek NickNack s gibonem stříbrným

 startovní číslo s čipem

 pamětní medaile

 e-diplom

Přihlášení:     
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Trenér  ve své skupině sepíše seznam zájemců a vybere v hotovosti  startovné,  zpracovaný
seznam zájemců s vybraným startovným odevzdá zodpovědnému trenérovi akce nejpozději
do 30. 5. 2019. Podle počtu zájemců bude dohodnut způsob vyplnění elektronických přihlášek
pořadatele  (ZOO  Ostrava),  které  má  pořadatel  umístěné  na  svých  stránkách  a  tím  bude
zajištěno oficiální přihlášení běžců na akci. Peníze za vybrané startovné za všechny účastníky
z 1JCBO budou zaslány pořadateli jednotným platebním příkazem na účet. 
Maximální počet přihlášených běžců je 1200. Z tohoto důvodu pořadatel doporučuje včasnou
online registraci.

 V seznamu účastníků uveďte:

- jméno a příjmení účastníka (dítě, rodič, trenér)
- datum narození

- adresa bydliště, včetně PSČ

- mail, telefon (zde bych u dětí, které se budou účastní bez rodičů uvedl vždy kontakt na
daného trenéra)

- délku tratě

- velikost pro tričko z uvedených velikostí (110, 122, 124, 146, XS, S, M, L)

- výši vybrané částky za startovné

Prezentace v den akce:    
V den konání akce se každý přihlášený běžec musí sám (za doprovodu rodiče, trenéra) 
zaregistrovat u pořadatele, kde mimo jiné obdrží i startovací číslo s čipem, prezentace na 
místě (před hlavním vstupem do ZOO Ostrava): 30. 8. 2019 od 15:00 do 17:30 hod.

Sraz: účastníků pod hlavičkou 1JCBO v místě startu – zóna Na Statku v areálu ZOO
v 17:45 hodin.

Důležité odkazy: http://www.behzooostrava.cz/ , zde naleznete všechny informace, včetně 
                             fotografií z předchozích ročníků

Sebou: klubové tričko, vhodnou obuv a oděv na běhání, kdo chce běžet 5 km, je    
vhodné mít sebou i „čelovku“, dobíhá se při setmění.

Poznámka: Jedná se již o IV. ročník charitativního běhu v ZOO Ostrava na podporu 
projektů k záchraně chráněných druhů živočichů. Výtěžek ze startovného bude 
věnován na podporu záchranného programu Cofee and Primate Conservation 
Project a na podporu ZOO Ostrava, a to v poměru 80% a 20%. Výsledky běhu 
jsou po zpracování dostupné na stránkách pořadatele

Zodpovědný trenér:   Marek DRYŠL, tel. +420604650727, mail: marekdrysl@ljcbo.cz  
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Trenéři: Prosím o podporu této akce a těším se i na vaši účast. V případě 

jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.

NAŠÍ HOJNOU ÚČASTÍ, MŮŽEME VHODNÝM ZPŮSOBEM PREZENTOVAT NA 
VEŘEJNOSTI I NAŠ 1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA!!! 

Zpracoval:     V Ostravě 2. 4. 2019        Marek DRYŠL
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