„NIECH DOBRO ZAKWITNIE!”
Marszobieg „ŻONKILOWA DROGA”
Pola Nadziei na Pomorzu 2021
Organizator: Caritas Gdańsk, Dom Hospicyjny Caritas im. Św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum św.
Faustyny w Sopocie, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, Fundacja Przytulny Domek w Gdyni, Stowarzyszenie
Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni, Bursztynowa Przystań w Gdyni, Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom,
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja Hospicyjna, Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku
W związku ze zbliżającymi się serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu Marszobieg „Żonkilowa Droga”
Charytatywna impreza sportowo – rekreacyjna ma na celu:
- połączyć pokolenia, zintegrować społeczeństwo, umożliwić spędzenie czasu na świeżym powietrzu,
- wszystkim dać możliwość uczestniczenia w wydarzeniu:
- marsz dla tych, co nie mogą lub nie chcą biegać,
- bieg dla tych, którzy mogą i lubią biegać,
- dzień dla wszystkich, którzy chcą i mogą,
- noc dla tych, którzy w dzień nie mogą.
Startujemy w piątek 23 kwietnia o godz. 9.00 rano i do niedzieli 25 kwietnia 2021 do północy łączymy się
w dowolnym miejscu na świecie. Spacerujemy, maszerujemy, biegamy. Godzina uczestnictwa dowolna.
Z rodziną i przyjaciółmi włączamy się do wspólnej zabawy. Razem robimy coś dobrego dla podopiecznych
Pomorskich Hospicjów. Niech dobro zakwitnie wraz z rodzącą się do życia przyrodą.
Regulamin:
1. Udział jest dobrowolny.
Rejestrujemy się na stronie: https://forms.gle/hDpaKYBR9dvjUtkX7
2. Dokonujemy wpłaty na konto w dobrowolnej kwocie od 10 zł, górnej granicy brak (im więcej, tym lepiej)

POLSKA: 66 1540 1098 2001 5562 4727 0012
SWIFT CODE: EBOSPLPWXXX IBAN: PL 66 1540 1098 2001 5562 4727 0012
3.

Deklarujemy miejsce i godzinę marszu czy biegu. Dopuszcza się spacer z kijkami, jazdę na rolkach, np. miasto Gdynia,
udział 15:00-15:30 albo 01:15-01:45.
4. Podczas rejestracji prosimy podać wysokość wpłaty.
5. Dystans dowolny. Pojedynczo, razem: rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Mile widziane zdjęcia czy filmiki z biegu, marszu lub spaceru. Pamiętajmy o żółtych akcentach w ubiorze –
kolor nadziei. Materiały prosimy przesłać na FB ze zgodą na publikację i hashtagiem
#polanadzieinapomorzu2021marszobieg
Całkowity dochód z marszobiegu zostanie przekazany na Pola Nadziei na Pomorzu 2021, czyli na wsparcie
7 pomorskich hospicjów.
Kontakt:
Fundacja Przytulny Domek, koordynator: Justyna Sudzik, tel. 885 280 333, mail: fundacja@przytulny-domek.pl

