Propozície

Motto: Tu som ja, pošli mňa. Izaiáš 6:8

Športová súťaž spojená s verejnou zbierkou s názvom: „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou
výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu: „O najšportovejšiu školu
roku 2022“.
Organizátor: Oslavujúca Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši (pri príležitosti osláv 20.
a 30. výročia založenia evanjelických škôl).
Zbierka je venovaná: Na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti
v Červenici.
Podmienky súťaže: Najšportovejšou školou roku 2022 sa stáva škola, ktorá “nabehá“ a “nabicykluje“
najvyšší počet km a bude mať najväčší počet svojich priaznivcov. Každý súťažiaci má možnosť výberu
svojho tímu, ktorému kilometre odovzdá. Na území Slovenska máme 13 miest, kde sídlia evanjelické
školy, a preto je na každom účastníkovi, a teda na každom z vás, aby si svoj tím našiel a podporil tak
danú školu či región. Účastník (charitatívny darca) má možnosť zbierať svoje kilometre počas celého
trvania súťaže t.j. 22 dní. Na webovej adrese https://esslm.sk/home pod položkou Dokážeme spolu
viac budete môcť od 1.4.2022 sledovať živé výsledky počas celého podujatia.
Účastníkom môže byť každý, kto chce s láskou prispieť na dobrú vec, a to na prestavbu sociálnych
zariadení pre hendikepované deti v Červenici.
Disciplíny: Beh alebo jazda na bicykli.
Termín súťaže: od 1.4. – do 22.4.2022 (22 dní).
Štartovné: 7 eur + možnosť dobrovoľného príspevku na zbierku.
Prihlasovanie: Online registrácia (cez internet).
Začiatok prihlasovania: Je možný už od 28.3.2022, ukončenie bude 21.4.2022 o 23:59 h. Prihláseným
sa účastník stáva až po uhradení štartovného.
Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: kartou alebo prevodom na účet.
Obe možnosti vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Po úhrade sa vaše meno objaví v
zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, obdržíte email s inštrukciami
k platbe prevodom (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Hneď po pripísaní
úhrady prevodom sa meno prihláseného zobrazí v zozname prihlásených a účastníkovi príde
potvrdzujúci email.
Vyhlásenie víťaza: Vyhlásenie najšportovejšej školy roku 2022 bude 29.4.2022 (v piatok) v areáli
Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, ul. Komenského 10.
Odovzdanie zbierky: Finančnú zbierku na podporu odovzdáme záverečným štafetovým behom
(25.4. – 28.4.2022), ktorým chceme priniesť virtuálne km z trinástich tímov zo všetkých evanjelických
škôl až do Červenice. Zostavené štvorčlenné družstvá z Liptovského Mikuláša prejdú trasu (beh a
bicykel) cez všetky evanjelické školy a ponesú výťažok deťom do Červenice. Počas štafety
mikulášskeho tímu je možné pripojiť sa v regióne k bežcom a podporiť ich.

Ako si zadať svoj výsledok: Vzdialenosť si každý účastník (darca) odmeria sám prostredníctvom
športových hodiniek alebo aplikácie v mobile. Následne si vzdialenosť nahrá do výslednej listiny.
Postup pre zadávanie vzdialenosti:
1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na možnosť „Zadať kilometre“.
2. Zadajte svoj rok narodenia.
3. Zadajte svoje kilometre.
4. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

V priebehu pretekov je možné svoje kilometre navyšovať. Na editáciu kilometrov postupujte rovnako.
Staré kilometre nahraďte novými. Ak vám niečo nefunguje, napíšte časomieru cez ikonu v pravom
hornom rohu.
Ďalšie možnosti podpory zbierky:
-

dobrovoľným príspevkom na číslo účtu zbierky: SK51 0200 0000 0045 6925 4257 s názvom
Dokážeme spolu viac,
kúpou produktu (ponožky, čelenka, multifunkčná šatka) značky Fusakle cez e-shop
https://www.fusakle.sk/kolekcie.html z kolekcie Pomáham s motívom zbierky „Dokážeme
spolu viac“, odkiaľ výťažok putuje na účet zbierky.

Všetky informácie nájdete na: https://esslm.sk/home
Verím, že táto obrovská podpora hendikepovaných nás všetkých, milí účastníci, naštartuje a my:
Dokážeme spolu viac.

