1.

Ez vagy te!
Vagy ez!

Ezek vagyunk mi:

az Élménykülönítmény!

2.

Ez megint te vagy!
Vagy ez!
1

2
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Tök jó fej vagy, ne is tagadd!
Szeretsz sportolni – futni,
biciklizni, úszni –, vagy
nagyon szeretnél.
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3/a

Rutinos versenyző vagy.

1

3/b

Előbb-utóbb nekifutnál, de
elkél a bátorítás.

Mi is szeretünk sportolni,
2010-ben kezdtük.
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Te vagy a mi emberünk!
Lapozz!

Sokunk teljesített már
hosszabb-rövidebb távot.
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Mi azért sportolunk, hogy a Bátor
Táborban beteg gyerekek életét
változtassuk meg.
Nagyon kéne a csapatunkba
egy olyan jó fej, mint te vagy!
Hogy hangzik?

A mosolyodon látszik, hogy
már csatlakoztál hozzánk.
Köszönjük!
A pólód is elárulja:
a legnagyobb jótékonysági
sportközösséghez tartozol.
Milyen érzés?
Itt épp azon tűnődsz, mihez
gyűjts pénzt a futásoddal
a Bátor Tábor Alapítvány
élményterápiás táborai
számára:
az egészségügyi ellátásra,
az egészséges étkeztetésre,
a gyógyító lovas programokra,
a rászorulók odautaztatására,
vagy épp a biztonságos
magaskötél-pályára?
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Itt már a versenyedre

készülsz!
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4.

Ők a

5.

támogatóid!

Rendszeresen edzel, amiben mi
is segítünk, sőt másban is!

Létrehoztuk a weblapod, ahol bárki
megismerhet téged és céljaidat.

És ez itt már a

6.

cél!

1

Bravó, megcsináltad, büszkék vagyunk rád!

2

Mialatt kifújod magad, gondolj arra: minden lefutott
kilométerrel gyerekek gyógyulását segítetted.

3

Éld át az élményt: teljesítményeddel közvetve
táborozók százainak arcára csaltál mosolyt.

4

No, hát nem jobb így nekivágni egy sportos kihívásnak?

Ott az is kiderül, mennyi adományt
gyűjtenél a futásoddal: például
150–250 ezer forintot.
Támogatni úgy tud valaki, ha
„örökbe fogadja” a legyőzendő
kilométereidet. Hajrá!
Minden befizetés a Bátor Tábor
Alapítvány számlájára, azaz
a táborozókhoz kerül.

17km

150.000 Ft

1

Barátok, családtagok, kollégák, vagy akár cégek.
Te nyerted meg őket!

2

Szurkolnak érted, és felnéznek rád, mert
a nevükben is futsz vagy épp triatlonozol majd.

3

Örülnek, hogy erejükhöz mért támogatásukkal ők
is segíthetnek elérni a nemes célokat.

4

Adományuk összege és nevük
ott olvasható a honlapodon.

150.000 Ft
Támogatóin
k
Kiss Kati
10.000 Ft
Hajrá! Ve
led vagyun
k!

Nagy Péter
5.000 Ft
Mindent be
le!
Győzni fog
sz!

Keress minket! Sportolj velünk,
hogy együtt segíthessünk!
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