1.

Tohle jsi ty!
Anebo tohle!

Tohle jsme my:
Tým odvahy!

2.

Tohle už jsi zase ty!
Nebo tohle!
1

1

Prostě jsi v pohodě, jasná
zpráva.

2

Rád/a sportuješ – běháš,
jezdíš na kole, plaveš –
anebo už se na to aspoň
dlouho chystáš.

2

3
1

I my rádi sportujeme, začali jsme
v roce 2013 v Praze.
Mnozí z nás už absolvovali kratší
nebo delší tratě.

3/a

Máš zkušenosti se závody.

3/b

Jednou bys to chtěl/a zkusit,
ale vždy ti dojde odvaha.

2

Potom jsi náš člověk!
Listuj dál!

3

4

4

My sportujeme proto, abychom v
Bátor Táboře pomohli změnit život
nemocným dětem.
Moc bychom do svého týmu
potřebovali někoho fajn, jako jsi ty!
Co ty na to?

Z tvého úsměvu je vidět, že už
jsi součástí našeho týmu.
Děkujeme!
Prozrazuje to i tvoje tričko: teď
patříš k největší charitativní
sportovní komunitě. Jaký je to
pocit?
Teď právě uvažuješ nad tím, na
co svým během pomůžeš
vybrat peníze pro tábory
zážitkové terapie Nadace
Bátor Tábor:
na lékařskou péči,
na zdravou stravu,
na terapeutickou jízdu na koni,
na dopravu dětí na tábor,
nebo na bezpečné lanové
centrum?

3.

Tady už se připravuješ

na svůj závod!
1

2
3

4

5

4.

Tohle jsou tvoji fanoušci!

Pravidelně trénuješ a my ti v tom pomáháme,
stejně jako v dalších věcech.

Založili jsme webové stránky, na kterých se s
tebou a tvými cíli může kdokoliv seznámit.

5.

6.

A tohle už je cíl!
1

Bravo! Dokázal/a jsi to! Jsme na tebe hrdí!

2

Než se vydýcháš, můžeš si vzpomenout na to, že jsi
každým uběhnutým kilometrem pomohl/a léčbě dětí.

3

Užij si ten pocit: prostřednictvím svého výkonu jsi
vykouzlil/a úsměv na tvářích stovek našich táborníků.

4

Tak co, není lepší pustit se do sportovní výzvy takhle?

Tady je také vidět, jak velkou částku si
běháním přeješ vybrat: například
15–20 tisíc korun.
Kdokoliv tě může podpořit tím, že
„adoptuje“ kilometry, jež se chystáš zdolat.
Tak jen do toho!
Veškeré platby přicházejí na účet
Nadace Bátor Tábor, a dostávají
se tak přímo k našim táborníkům.

17km

15.000 Kč

1

Kamarádi, rodina, kolegové nebo různé firmy.
A to všechno tvojí zásluhou!

2

Fandí ti a vzhlíží k tobě, protože svým během nebo
třeba triatlonem reprezentuješ i je.

3

Jsou rádi, že pomocí darů dle svých možností
mohou podpořit ušlechtilé cíle.

4

Výši jejich podpory a jejich jméno můžeš
vidět na svých stránkách.

15.000 Kč
Naši podpůr
ci
Katka Má
lková 1.000
Kč
Do toho!
Držíme pa
lce!

Petr Novo
tný 500 Kč
Dáš to!
Hodně ště
stí!

Kontaktuj nás!
Sportuj s námi a pomáhejme společně!

www.tymodvahy.cz | www.batortabor.cz

Infografiky:

