13-14/5/2023
PRAHA - BRANÍK

10. ROČNÍK

360 KM
3600

ÚČASTNÍKŮ

300 TÝMŮ
36 ÚSEKŮ
ZADOV
NEKONEČNO
ZÁŽITKŮ

CCA 30 HODIN
BĚHU

3 KRAJE

DESÍTKY MĚST
A VESNIC

BĚŽÍŠ DO KOPCE, BĚŽÍŠ NOCÍ, BĚŽÍŠ V DEŠTI. OD SOUMRAKU AŽ DO ÚSVITU.
BEZ SPÁNKU A BEZ ODPOČINKU. UŽ NEMŮŽEŠ. ALE PŘIDÁVÁŠ DO KROKU.
NEDĚLÁŠ TO ZA SEBE. ALE ZA CELÝ TÝM. PŘEKONÁVÁŠ SÁM SEBE.
STARÉ LIMITY NECHÁVÁŠ ZA ZÁDY. A ZJIŠŤUJEŠ, ŽE ZVLÁDNEŠ NEMOŽNÉ.
PRÁVĚ TY NEJTĚŽŠÍ CHVÍLE NÁS DOKÁŽÍ SPOJIT. ZNÁSOBIT RADOST
Z VÍTĚZSTVÍ A VYTVOŘIT VZPOMÍNKY, KTERÉ JEN TAK NEVYMAŽEME.
VLTAVA RUN. JEDNA VÝZVA, SPOUSTA ZÁŽITKŮ.

FIREMNÍ STARTOVNÉ 2023

Firemní startovné je omezená nabídka pro ty z vás, kteří by rádi spojili jméno své firmy se závodem Vltava Run
a zároveň se nechtějí spoléhat na registrace 10/10. Firemní startovné se registruje pouze písemně na e-mail teambuilding@vltavarun.cz.
Tato nabídka platí jen jako předregistrace do 30/9/2022.

Každé startovné obsahuje náklady spojené s přípravou a pořádáním závodu a tyto další položky:

FIREMNÍ STARTOVNÉ

FIREMNÍ STARTOVNÉ PLUS

ČÁSTKA: 55.000 Kč bez DPH

ČÁSTKA: 95.000 Kč bez DPH

1. funkční triko švédské značky Craft s ročníkovým motivem Vltava Run 2023

1. funkční triko švédské značky Craft s ročníkovým motivem Vltava Run 2023

2. tištěné propozice do každého auta

2. tištěné propozice do každého auta

3. samolepka loga Vltava Run na každé auto v týmu

3. samolepka loga Vltava Run na každé auto v týmu

4. parkovací karta pro auta týmu pro parkování na předávkách a v cíli

4. parkovací karta pro auta týmu pro parkování na předávkách a v cíli

5. startovní čísla týmu a ID pásky běžců

5. startovní čísla týmu a ID pásky běžců

6. štafetový čip s GPS, časomíra a výsledkový servis

6. štafetový čip s GPS, časomíra a výsledkový servis

7. aplikace pro predikci průběhu závodu

7. aplikace pro predikci průběhu závodu

8. 30% slevu z maloobchodních cen na sortiment Craft, 20% slevu
na sortiment Sony na www.top4running.cz a www.top4running.sk

8. 30% slevu z maloobchodních cen na sortiment Craft, 20% slevu
na sortiment Sony na www.top4running.cz a www.top4running.sk

9. tým více než 500 organizátorů po celé trase závodu a zajištění organizace
předávek

9. tým více než 500 organizátorů po celé trase závodu a zajištění organizace
předávek

10. zázemí startu a cíle (WC, sprchy)

10. zázemí startu a cíle (WC, sprchy)

11. WC na předávkách

11. WC na předávkách

12. noční zázemí (nocleh, WC, sprchy) v Hluboké nad Vltavou, ve sportovní
hale Týn nad Vltavou a ve Vraném nad Vltavou)

12. noční zázemí (nocleh, WC, sprchy) v Hluboké nad Vltavou, ve sportovní
hale Týn nad Vltavou a ve Vraném nad Vltavou)

13. mapy úseků v gpx jak pro běžce, tak pro auta

13. mapy úseků v gpx jak pro běžce, tak pro auta

14. zdravotnickou službu na celé trase závodu

14. zdravotnickou službu na celé trase závodu

15. personifikace bežeckých triček (tisk loga nebo názvu týmu dle preference)
pro max. 12 běžců

15. personifikace bežeckých triček (tisk loga nebo názvu týmu dle preference)
pro max. 12 běžců

16. vstup do partnerské zóny v cíli (teplý a studený raut)

16. vstup do partnerské zóny v cíli (teplý a studený raut)

17. umístění loga firmy na webových stránkách závodu www.vltavarun.cz

17. umístění loga firmy na webových stránkách závodu www.vltavarun.cz

18. umístění loga firmy v propozicích k závodu

18. umístění loga firmy v propozicích k závodu

19. možnost umístění samplingu do startovního setu pro každý tým
(náklady samplingu si hradí firma na své náklady)

19. možnost umístění samplingu do startovního setu pro každý tým
(náklady samplingu si hradí firma na své náklady)

20. možnost změn v týmu do pátku 12/5 bez poplatku

20. možnost změn v týmu do pátku 12/5 bez poplatku

21. možnost preference času startu

21. možnost preference času startu
22. 12x Craft running vybavení v max. ceně MOC 5.000 Kč s DPH dle vlastního
výběru

Předregistrace firemního startovného je podmíněna uhrazením poplatku do 30/9/2022, v opačném případě bude registrace uvolněna.

