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1.

Toto si ty!
Alebo toto!

Toto sme my:

Tím odvahy!

2.

Toto už si zase ty!
Alebo toto!

1

1
2

Jednoducho si v pohode,
jasná vec!

2

Rád/a športuješ – beháš,
jazdíš na bicykli, plávaš –
alebo už sa na to dlho
chystáš.

3

3/a

Máš skúsenosti so závodmi.

1

3/b

Raz by si to chcel/a skúsiť,
ale vždy stratíš odvahu.

Aj my radi športujeme, začali sme v roku
2010 v Budapešti a v roku 2013 v Prahe.

2

Potom si náš človek!
Listuj ďalej!

Mnohí z nás už absolvovali kratšie
alebo dlhšie trate.

3

4

4

My športujeme preto, aby sme
v Bátor Tábore pomohli zmeniť
život chorým deťom.
Veľmi by sme potrebovali do nášho tímu
fajn človeka, ako si ty! Čo ty na to?

Z tvojho úsmevu je vidieť, že už
patríš do nášho tímu. Ďakujeme!
Prezradzuje to aj tvoje tričko:
teraz patríš do najväčšej
športovej komunity. Aký to
je pocit?
Práve teraz uvažuješ nad tým,
na čo presne pomôžeš svojim
behom získať peniaze na tábory
zážitkovej terapie Nadácie
Bátor Tábor:
na lekársku starostlivosť,
na zdravú stravu,
na terapeutickú jazdu na koni,
na dopravu detí na tábor,
alebo na bezpečné lanové
centrum?

3.

Tu sa už pripravuješ

na svoj závod!
1

2

3
4

5

4.

Toto sú tvoji fanúšikovia!

Pravidelne trénuješ a my ti v tom
pomáhame, ako aj v ďalších veciach.

Založili sme webové stránky, na ktorých sa s
tebou a tvojimi cieľmi môže ktokoľvek
zoznámiť.

5.

6.

A toto je už cieľ!
1

Bravo! Dokázal/a si to! Sme na teba hrdí!

2

Kým sa vydýchaš, môžeš si spomenúť na to, že si každým
zabehnutým kilometrom pomohol/a liečbe detí.

3

Uži si ten pocit: prostredníctvom svojho výkonu si
vyčaroval/a úsmev na tvárach stoviek našich táborníkov.

4

Tak čo, nie je lepšie pustiť sa do športovej výzvy takto?

Tu je tiež vidieť, akú čiastku chceš behaním
získať: napríklad 510 – 740 EUR.
Ktokoľvek ťa môže podporiť tým, že
„adoptuje“ kilometre, ktoré sa chystáš
zvládnuť. Tak len do toho!
Všetky platby prichádzajú na účet Nadácie
Bátor Tábor a dostávajú sa tak priamo k
našim táborníkom.

17km

510 EUR

1

Kamaráti, rodina, kolegovia alebo zamestnávatelia.
A to všetko tvojou zásluhou!

2

Fandia ti a obdivujú ťa, pretože svojim behom
alebo napríklad triatlonom reprezentuješ aj ich.

3

Sú radi, že darom podľa svojich možností môžu
podporiť ušľachtilé ciele.

4

Výšku ich podpory a ich mená môžeš
vidieť na svojej stránke.

510 EUR
Naši podp
orovatelia
Katka Ma
líková 30
EU
Do toho!
Držíme pa R
lce!
Peter Nová
k 50 EUR
Dáš to!
Veľa šťasti
a!

Kontaktuj nás! Športuj s nami
a pomáhajme spoločne!

www.timodvahy.sk | www.batortabor.sk

Infografiky:

