Dne 5. 6. 2019 se v Havířově rozběhne
třetí ročník akce „ Dětský běh LightBIKE“.
Jde o trailový běžecký závod jehož
výtěžek jde 100% na charitativní účel.
Letošní ročník bude nabitý spoustou
novinek. Ta nejdůležitější je to, že
budeme vybírat hned na dvě děti. První je
Terezka Muroňová. Dívka, která si již narození musela vybojovat a s
diagnózou dětské mozkové obrny s centrálním hypotonickým
syndromem se snaží žít co nejlepší život, jak to jde. Je toho mnoho, s
čím se musí potýkat a potřebuje k tomu jak péči rodičů tak také
spoustu zdravotních pomůcek. Naše snaha je pomoci vybrat na
speciální židli.
Druhým dítětem je Mareček Baďura a s Terezkou je pojí těžký
příchod na svět. Prognóza lékařů nebyla vůbec příznivá, ale Majďa je
bojovník a nevzdal to. Jeho diagnóza je pravostranná hemiparéza,
paréza brachiálního plexu, hypotonie a také dětská mozková obrna,
hyprersalivace a absence řeči. Marečkovi bychom rádi pomohli s
pořízením komunikátoru pro lepší dorozumění s okolím.
To, že je vás spousta co rádi běháte a ještě máte srdce na pravém
místě již víme. Minulé ročníky jsou toho důkazem a taky dvě
spokojené dívky, které poznaly, že na to nemusí být samy. Pojďme
letos pomoci dalším dětem:-).
Novinky máme i do závodu. Premiéru bude mít závod rodičů s
kočárky. Vše bude probíhat jako již v předchozích ročnících. Závod má
dvě části. První bude v dopoledních hodinách a zúčastní se jí
mateřské a základní školy. Děti budou běhat dle věkových kategorií
na tratích 600m a 1700m.

Druhá část bude v odpoledních hodinách pro dětskou veřejnost, kde
bude startovné 50 Kč.
Závod dospěláků se odehraje na trati 3 400m a startovné je 100Kč.
Výtěžek ze startovného jde 100% na sbírku.
Atmosféru závodu opět ozdobí klaun s balónky, tetování pro děti,
malování na obličej a spousta dalšího.
Podrobnější informace k závodu, příběhy Terezky a Marečka i galerii
minulých ročníků najdete na https://detskybeh-lightbike.cz/.
Celou akci pořádá Team LightBIKE z.s.
Rádi bychom Vás tímto také oslovili s žádosti o příspěvek na dobrou
věc.
Pro účel sbírky byl zřízen transparentní účet č.:9409877028/5500.
Pokud se rozhodnete přispět, obratem Vám zašleme darovací
smlouvu pro uplatnění daňového odpočtu.
Team LightBIKE

