CONTRA
CRONOMETRU,
PENTRU TIMPUL LOR
Intra în Team HOSPICE la Maratonul Raiffeisen
București 2021 și dedică alergarea ta
copiilor și adulților cu boli incurabile din România.

30-31 octombrie: Eveniment fizic
30 octombrie – 15 noiembrie: Cursa virtuală

PACHET INFORMATIV
PENTRU ALERGĂTORI
team.hospice.ro
Facebook.com/HospiceCasaSperantei

Despre noi

Din 1992, HOSPICE Casa Sperantei există în Romania și este alaturi de copiii și adultii cu boli
incurabile și de familiile acestora. Pana acum, fundaţia a oferit servicii complete de îngrijire
paliativă pentru peste 40.000 de oameni.
În fiecare an, peste 172.000 de români se lupta cu o boala incurabilă și au nevoie de grijă, sprijin
și îndrumare.
Pentru că toate serviciile sunt oferite gratuit, HOSPICE are nevoie de fonduri pentru a continua
sa fie alaturi de cei care se luptă cu un diagnostic necruţător. Pe www.hospice.ro poti găsi mai
multe informatii despre proiectele organizaţiei și poti afla cum sa te implici pentru ca acestea să
devină realitate.

INFO

Team.HOSPICE se pregătește de

Maratonul Raiffeisen Bank 2021
30 octombrie-15 noiembrie

sunt zilele în care cea mai OPTIMISTĂ echipă
aleargă CONTRA CRONOMETRU pentru
TIMPUL LOR la cel mai important maraton
din România!

TeamHOSPICE
pentru că
Este cea mai mare comunitate de alergători care
susţine o cauză
Suntem în competiţie doar în fapte bune
Facem mereu pași mari pentru speranţă
Avem cea mai antrenantă echipă de voluntari
Purtăm tricoul verde – tricoul speranţei
Avem cel mai animat cort din Piata Constitutiei
Suntem cei mai optimisti alergători.

Alege cursa potrivită
40km Maraton
pentru cei bine antrenaţi

21.097km Semimaraton

30 octombrie – 15 noiembrie

10+10+13+9.2km
Ștafetă

pentru cei ambiţioși

pentru cei cărora le place
să concureze alături de prieteni

10km Cursa Individuală

5km Cursa Individuală

pentru cei ce vor să își testeze limitele

pentru alergătorii începători

Strânge minim 500 lei pentru cursele de anduranţă. Nu ești singur în această aventură: noi suntem
lânga tine pentru a convinge cât mai multi apropiaţi să te susţină în dorinta ta de a ajuta cât mai multe
persoane.
Poti strânge online suma recomandată, pe galantom.ro (îţi facem noi pagina de fundraiser dupa ce te
înscrii în Team HOSPICE).
La cerere, îti putem trimite contul bancar. Iar pentru alergatorii internaţionali, putem crea pe
virginmoneygiving.com un cont. Ai încredere că va fi o super-experienţă!

TeamHOSPICE
LA START!
ÎNSCRIE-TE LA CURSE:

20 octombrie
este ultima zi în care te poti înscrie la cursa fizică,
14 noiembrie pentru cursa virtuală.
Ne ocupam noi de înscrierea la organizatori* pe bucuresti21km.ro

* Pentru a face înscrierea te rugăm să strângi minimum 250 de lei pâna pe 20 octombrie. Restul sumei
poate fi strânsă pâna în ziua cursei.
Aceasta suma va fi folosită pentru achitarea taxei de participare catre organizatorul evenimentului și
acoperirea altor cheltuieli aferente participării tale. Diferenţa va fi folosită pentru susţinerea serviciilor
de îngrijire oferite de HOSPICE Casa Speranţei.

Cum strângi fonduri
Pentru HOSPICE?
Îţi facem o pagină de fundraiser pe galantom.ro (te vom contacta după ce te înscrii pe
team.hospice.ro).
Trimite link-ul paginii de fundraiser către familie, prieteni, colegi și oricine poate ajuta, cerându-le
sprijinul și spunându-le motivul pentru care alergi.
Folosește canalele de comunicare online pentru a face fundraising: email, facebook, intranet,
newsletter-ul companiei, blogul personal, semnătura de email.
Solicită angajatorului o sponsorizare suplimentară sau sprijin (dacă ai nevoie, îi putem trimite un
model de contract de sponsorizare).
Organizează un eveniment caritabil (de exemplu, o mică petrecere unde ,,taxa de intrare” să fie
donată către HOSPICE Casa Speranţei).
,,Sună un prieten!”. Cu siguranţă vei primi o donaţie.

Contactează-ne!
Pentru mai multe informaţii îl poţi contacta pe:

DAN POPESCU
dan.popescu@hospice.ro
0732 310 953

team.hospice.ro
facebook.com/HospiceCasaSperantei
instagram.com/hospice_casa_sperantei

