III. Győri LEO Futás
Idén is megrendezésre kerül a Győr LEO Klub legnagyobb jótékonysági
rendezvénye, a III. Győri LEO Futás. A rendezvény bevételét a „Szt Cirill és Method
Alapítvány” és a „Süss fel Nap Alapítvány” számára ajánljuk fel épület és játszórét
felújításra. Emellett a helyszínen tartósélelmiszert is gyűjtünk!
Nevezési adomány:
•

diákoknak és nyugdíjas résztvevőknek: 1500 Ft.

•

felnőtteknek: 2000 Ft.

Ez a helyszínen a rajtszám átvételekor fizetendő.
Előregisztráció: leo.gyor.hu/futas-jelentkezes/
Regisztrálni április 5. 23:59-ig lehetséges azonban a helyszínen is biztosítunk rá
lehetőséget.
A regisztrációval minden versenyző hozzájárul, hogy képek készüljenek róla és
azokat a szervezet a felületein megjelenítheti és marketing tevékenységre
használhatja fel.
A rendezvény programja:
8:00 - 9:00 – Rajtszámok átvétele (gyermek táv és 3 km)
8:00 - 10:00 – Rajtszámok átvétele (5,5 km és 11 km)
10:00 - Gyermek táv és 3 km-es rajt
11:00 - 5,5 km és 11 km-es rajt
11:30 - Eredményhirdetés (gyermek táv és a 3 km)
12:30 - Eredményhirdetés (5,5 km és a 11 km)
12:45 - A rendezvény lezárása
Mindkét rajt előtt közös bemelegítés.
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III. Győri LEO Futás
Auch dieses Jahr findet die größte Wohltätigkeitsveranstaltung, der III. Leo Lauf, des
Győr Leo Klub”s statt. Die Einnahme der Veranstaltung spenden wir der „Szt Cirill és
Method Stiftung” und der „Süss fel Nap Stiftung” für Gebäude und Spielplatz
Sanierungen. Zusätzlich sammeln wir Vorort langhaltbare Lebensmittel (z. B.: Reis,
Mehl, Nudeln, usw., ...).
Startgebühr (Spende):
•

Schüler und Senioren: 1500 Ft

•

Erwachsene: 2000 Ft

Die Startgebühr muss Vorort bei der Übergabe der Startnummer bezahlt werden.
Vorregistrierung: leo.gyor.hu/futas-jelentkezes/
Die Registrierung ist bis zum 5. April 23:59 möglich, aber Vorort haben Sie auch
noch die Möglichkeit sich zu registrieren.
Mit der Registrierung stimmen alle Teilnehmer zu, dass Bilder von Ihnen gemacht
werden und die Organisation diese auf ihren Seiten darstellen und für
Marketingzwecke benutzen dürfen.
Zeitplan:
8:00-9:00- Übergabe der Startnummern ( Kinder Strecke und 3 km)
8:00-10:00-Übergabe der Startnummern (5,5 km und 11 km)
10:00- Start der Kinder Strecke und 3 km
11:00- Start 5,5 km und 11 km
11:30- Siegerehrung (Kinder Strecke und 3 km)
12:30-Siegerehrung (5,5 km und 11 km)
12:45- Abschluss der Veranstaltung
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III. Győri LEO Futás
In this year the biggest charity event of the Győr LEO Klub is organised again, the III.
LEO Running Competition. From the income we are going to support two
foundations, the „Szt Cirill és Method Alapítvány” and the „Süss fel Nap Alapítvány”.
It includes the renovation of the building and the playground. Besides these, we also
collect non-perishable food on the site!
Entry donation:
•
•

for students and pensioners: 1500 HUF
for adults: 2000 HUF

This should be payed on the venue right after receiving the start numbers.
Pre-registration: leo.gyor.hu/futas-jelentkezes/ (Only in Hungarian, for further help do
not hesitate to contact us!)
It is available until 5th of April, although opportunity for registration will be provided on
the site as well.
With the registration each participant agrees that the Győr LEO Klub has the right to
take photos about them and to use them for further marketing aims.
Timetable:
8:00-9:00- Receiving of the start numbers (children’s race and 3 km)
8:00-10:00- Receiving of the start numbers (5,5 km and 11 km)
10:00- Start of the children”s race and 3 km
11:00-Start of the 5,5 km and 11 km
11:30- Victory ceremony (children’s race and 3 km)
12:30- Victory ceremony (5,5 km and 11 km)
12:45- Closing of the event
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