
JV Sport team, z.s. Kloboučnická 1735/26, Praha 4, 140 00 

     

  Rodina dává naději 8.10.2022 

                   ... pro radost a úsměv Margaret 

 

1. ročník charitativního běhu/procházky se zážitkovými 

aktivitami v Lese Kamýk a doprovodným programem 

 

POŘADATEL:  

JV SPORT TEAM, z.s. ve spolupráci s nadací Život dětem, o.p.s., Základní škola a 

mateřská škola ANGEL v Praze 12 a za finanční podpory městské části PRAHY 12. 

 

DATUM: 8. 10. 2022  

MÍSTO: Les Kamýk (START/CÍL - ZŠ Angel Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 12 

viz mapa) 

 

TRAŤ: 5 km, po cestě 10 úkolů pro všechny věkové kategorie (vědomostní, 

motorické, pohybové…) 

 

START TÝMŮ: jednotlivý start týmů je plánován v čase 10:00 - 15:00 hod. 

(dle individuálních startovních časů zveřejněných po uzavření přihlášek. Preferenci 

časů si zvolíte v přihlášce. Rozpis týmů a přesný harmonogram bude zaslán na 

uvedené kontakty a dále umístěn na web) 

 

REGISTRACE V DEN AKCE:  

Registrace na místě nejpozději 30 min před startem skupiny. V případě přihlášení 

týmu v den konání akce na místě – tým startuje dle možností harmonogramu a po 

vzájemně domluvě.   
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DOPROVODNÝ PROGRAM  

- dílnička pro děti 

- hernička pro děti 

- sportovní stanoviště 

- střelba z luku 

- malování na obličej 

- disco pro děti 

 

OBČERSTVENÍ „U veselého Toma“ 

- teplé nápoje (káva, čaj, horký alkoholický nápoj dle výběru) 

- domácí buchty  

- drobné sladkosti pro děti 

- párek v rohlíku 

- Tacos (vegan, s grilovaným masem) 

 

Je to den jen a jen pro Margaret. Přijďte ji pozdravit, ona už se moc těší      Na 

trase je možné konzumovat vlastní pokrmy. Berte prosím ohled na přírodní prostředí 

a odpadky uschovejte v baťůžcích.  

 

PLÁNOVANÝ KONEC AKCE:  

17:00 hod 

PRAVIDLA:   

Tým tvoří členové rodiny nebo přátelé. Tým musí být složen z 2-5 členů. Minimálně 
1 člen z týmu musí být starší 18 let. Další členové týmu musí být ve věku 3  až 99let. 
Za členy týmu nepovažujeme děti 0 až 3 roky, ale zúčastnit se mohou. 

Přihlášený tým startuje dle předem stanoveného času (preferenci času si vybere v 
přihlášce).  Tým vychází ze startu na trasu a pokračuje směrem k cíli. Trasa je 
vyznačena fáborky. Na trase je připraveno 10 stanovišť pro VŠECHNY věkové 
kategorie, které tým postupně plní. Rychlost pohybu na trase si zvolí každý tým dle 
uvážení (běh/procházka). 

Cílem akce je „BÝT SPOLU“, mít radost z okamžiku připravené zábavy, 
zapomenou na starosti a svou účastí mít příležitost pomoci. 
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INFORMACE: 725 832 200/info@vujtovi.cz 

 

PŘIHLÁŠKY:   

elektronická přihláška - https://forms.gle/dGSiYBSrAdhoEeog6 

Pokud přihlášku neobdržíte do uvedeného mailu, registrace neproběhla v pořádku. V tomto 

případě se obraťte se na organizátory: 725 832 200 

Uzavření přihlášek je 5. 10. 2022. V případě zájmu o akci po tomto termínu kontaktujte 

organizátory 725 832 200. 

 

 
STARTOVNÉ:   
300 Kč muži/ženy (věk 18+), 150 Kč děti (3-17 let) 
 
 
 
PLATBA:   
 
Variabilní symbol: 55MMDDRRRR  
(55 a doplníte datem narození kontaktní osoby uvedené v přihlášce např. 
5512051998). Bez úhrady startovného je přihláška neplatná.  
Číslo účtu: 2501807565/2010.  

 

ZDRAVOTNÍK: na místě akce přítomen 

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ:  

Akce je pořádána i v nepříznivém počasí.  

 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Přihlášením k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost  a souhlas se 

zpracováním  osobních údajů pro potřeby akce dle GDPR.  

Za účastníky mladších 18 let zodpovídají rodiče/doprovod.  

 

 

 

 

https://forms.gle/dGSiYBSrAdhoEeog6
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MAPA TRASY: 
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Výdělek z celé akce je věnován Margaret. 
 

Velké díky za tvou/Vaši účast! 
 

 Pokud víte ještě o někom, kdo by měl o akci zájem – sdílejte/šiřte! I tato „maličkost“ 
může udělat „velké“ věci! 

 
 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UsF7vP0w6xM 

https://www.youtube.com/watch?v=UsF7vP0w6xM

