ALSÓSZÉKTÓI 24 órás futás
2015. október 3. 10.00 órától október 4. 10.00 óráig
Helyszín: Kecskemét, Szeleifalui Melinda Park (a Helvéciai út jobb oldalán)

Kecskemét Alsószéktóért Egyesületről röviden: Az egyesület nonprofit alapon működik és
közhasznú feladatokat lát el.
Kiemelt feladatok: A lakókörnyezetünk fejlesztése, a zöldfelület védelme, ápolása. Közösség
teremtés. A rászorulók és betegek segítése. A fiatalok sportolási és kulturális programjainak
színesítése.
Konkrét események, amelyeket évek óta rendszeresen elvégzünk: - adománygyűjtés, csomagolás és
szállítás; - véradás szervezése; - sport és játszó eszközök beszerzése és kiépítése; - kulturális- és
sportesemények szervezése; - oktatási intézmények segítése; - a Melinda park környezetének rendben
tartása, s a programokon keresztül egy kis „élettel, pezsgéssel” való feltöltése.

Az ALSÓSZÉKTÓI 24 órás futást, olyan városi szintű eseménnyé kívánjuk fejleszteni, amely az
aktuális éves rekord megdöntése mellett, kikapcsolódást, szórakozást jelent a sportoló fiataloknak.
Szándékunk szerint ez az esemény egy hangulatos találkozási pont lehet a Kecskeméti diákok
számára.

Hogyan zajlik az ALSÓSZÉKTÓI 24 órás futás?
A testnevelők a jelentkezéseikkel segítik a munkánkat. Kérjük, hogy az iskolák az előzetesen kitöltött
jelentkezési lapot legkésőbb 2015. október 2-ig jutassák vissza a megadott címek valamelyikére.
Segítőink október 3-án 9.00 órától várják a futni szándékozó fiatalokat, sportolókat. (A jelentkezéskor
rögzítésre kerül a diákok neve, az iskola neve és a vállalt időtartam, amelyet futással tölt.)
START: október 3. 10.00 órakor.
A nap folyamán a jelentkező iskolák a megjelölt idő intervallumban futnak, így biztosítjuk az
egyenletes futást, azaz minden időpillanatban a megfelelő számú futó részvételét.
Éjszaka 22.00 órától reggel 6.00 óráig elsősorban a középiskolások és felnőttek részvételére
számítunk.
CÉL: október 4. 10.00 óra. Ezt követően ünnepélyes eredményhirdetés, amelyen a legeredményesebb
iskolák nagy értékű sportszervásárlási utalványt kapnak, valamint a szervező pedagógust is
jutalmazzuk.
MINDENKIT SZERETETEL VÁRUNK!
Két elérhetőség a jelentkezésre:
Zsótér Zsolt

zsoterzs@freemail.hu;

Lovas Zoltán

lovas.zoltan@kecskemet.hu;

Kecskemét Alsószéktóért Egyesület

6000 Kecskemét, Hóvirág u. 9.

JELENTKEZÉSI LAP
Kecskemét, Szeleifalui Melinda Park (a Helvéciai út jobb oldalán)

ALSÓSZÉKTÓI 24 ÓRÁS FUTÁS
JELENTKEZÉSI LAP

……………………………………..….......................……….…. (intézmény neve)
……………. fő tanulóval részt kívánok venni a 2015. október 03-04-én lebonyolításra
kerülő ALSÓSZÉKTÓI 24 ÓRÁS FUTÁS rendezvényen.
Csapatunk az alábbi időpont(ok)ban kíván futni:
2015. október 03. …………. órától ………… óráig;
2015. október 04. …………. órától ………… óráig.
Kecskemét, 2015. ……………..

_____________________
testnevelő

_____________________
P.H.

intézményvezető

Megjegyzés: A futók névsorát a felelős aláírásával a helyszínen kérjük a szervezők részére leadni.

