V Jiřetíně pod Bukovou, dne 2. 7. 2016
Vážená paní, vážený pane,
Oslovujeme Vás jménem občanského sdružení Naděje 2011, které letos pořádá 6. ročník Běhu naděje v Jiřetíně
pod Bukovou. Obracíme se na Vás s prosbou o sponzorský příspěvek, který pomůže úspěšně realizovat další
ročník této obecně přínosné akce.
Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirující se Během TERRYHO FOXE. Koná se jako série
samostatných běhů, které pořádají dobrovolníci v jednotlivých městech a obcích po celém území ČR.
Běh naděje má tyto hlavní cíle:
•
•
•

Motivační – přimět účastníky udělat něco pro své zdraví a absolvovat předepsanou trať
Finanční – získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na podporu výzkumu rakoviny a vyjádřit
solidaritu s nemocnými
Preventivní – ukázat účastníkům, že pravidelným pohybem a správnou životosprávou lze udělat něco
pro své zdraví a tím předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním

Běh naděje v Jiřetíně pod Bukovou se stal tradiční akcí, kterou podporují místní občané a podnikatelé nebo i
návštěvníci z daleka, kteří mají určitý vztah k problematice nádorové prevence a chtějí pomoci dobré věci.
Každoročně se schází více než 100 účastníků, kteří se aktivně zúčastní běhu a přispějí v rámci veřejné sbírky.
Výše částky získaná veřejnou sbírkou a sponzorskými dary v předchozích ročnících předčila výsledky i některých
velkých měst. Finanční prostředky byly použity na podporu onkologického výzkumu nebo na konkrétní nákupy
zdravotnických přístrojů a vědeckého vybavení.
Další informace o Běhu naděje najdete na oficiálních stránkách www.behnadeje.cz nebo na stránce
http://www.nadeje2011.cz.
Letošní Běh naděje se koná v Jiřetíně pod Bukovou dne 10. 9. 2016 v dopoledních hodinách. Příspěvky
sponzorů budou využity k nákupu upomínkových předmětů pro účastníky a k zajištění služeb nezbytných pro
úspěšný průběh akce. Seznam všech dárců bude uveden na propagačních materiálech, které se vztahují k této
konkrétní akci.
Pokud usoudíte, že byste mohli přispět přiměřenou částkou z Vašich finančních prostředků, laskavě poukažte
Vámi určený obnos na účet 670100-2208920235/6210 vedený u mBank. Pokud preferujete uzavření
sponzorské smlouvy nebo příspěvek ve formě hotovosti, laskavě nás kontaktujte, abychom mohli dohodnout
příslušné formality.
Pokud se rozhodnete podpořit letošní Běh naděje, bude náš dík upřímný a Váš přínos neopomenutelný.
Za pořadatele Běhu naděje v Jiřetíně pod Bukovou,
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