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4x5

Aktivujte své zaměstnance a partnery
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 VEČERNÍ BĚŽECKÝ PIKNIK PRO FIRMY, RODINY A PŘÁTELE S CHARITATIVNÍM 
ZAMĚŘENÍM V PŘEDVEČER LÉTA

 IDEÁNÍ MOŽNOST, JAK SE POTKAT S KOLEGY V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ 
PŘI ZDRAVÉ AKTIVITĚ

 ŠTAFETOVÝ ZÁVOD NA 4x 5KM S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM

 VYBERTE SI DEN, NEBO BĚŽTE V OBA DNY

Co je Pražská štafeta 4x5?



Jak vypadala Pražská štafeta 2016?



Pražská štafeta 2017
Informace o závodu Doprovodný program (16:00-22:00)

Datum: 14.-15.6.2017 (2 dny) Dětské běhy na 100, 200 a 300m

Místo: Výstaviště Holešovice Párty stany (Team Boxy) pro firmy

Trať: 4 x 5km, park Stromovka Kapely podél trati a závěrečný koncert

Start: 18:00 Zázemí pro běžce a stánky partnerů

Kapacita: 8 000 běžců (2x 4 000) Piknikové boxy a piknik na trávě



 Zapojte své zaměstnance - ideální outdoorová aktivita pro 
zaměstnance (běžce i neběžce)

 Prezentujte svou firmu - setkání s partnery při atraktivní 
události (Team Box - firemní cateringový stan)

 Rozšiřte svou společenskou odpovědnost – nákup startovného 
přes vybranou neziskovou organizaci

Běhejte a pomáhejte



Co od nás dostanete?
 4x běžecké tričko adidas

 4x batoh

 4x medaile

 4x startovní číslo s logem 
týmu

 4x čip

 4x startovní taška s dárky 
od partnerů

 1x piknik box s 
občerstvením

 Dětský běh zdarma

 Osvěžení na trati a v cíli



Co je to Team Box?
Plně vybavený stan pro 50 návštěvníků - pro váš tým, VIP hosty a fanoušky

 Nejlepší výhled na cílovou rovinku

 Catering zajištěný Hilton Prague

 Alkoholické i nealkoholické pití

 Obrazovky pro firemní videa

 Stoly, lavice s ubrusy a další vybavení

 Individualizovaný branding

 Elektřina

 Úložný prostor

 Vzpomínkové video



Jaké jsou základní ceny pro veřejnost?
STARTOVNÉ:

Jeden čtyřčlenný tým: 4 000 Kč s DPH (3 480 Kč bez DPH)

TEAM BOX:

Pronájem (max. 50 osob): 26 000 Kč bez DPH

Catering (max. 50 osob): 14 000 Kč bez DPH

Obrazovka pro firemní video: 2 500 Kč bez DPH

Vzpomínkové video (3-5min):  15 000 Kč bez DPH



Rozběhejte své zaměstnance
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Máte nebo chcete mít ve firmě skupinku běžců?
Umožněte jim běhat společně v rámci pravidelných tréninků u sídla vaší firmy.

 Naši trenéři budou čekat na vaše zaměstnance přímo ve vašem sídle
 Připravíme pro vaše zaměstnance individuální tréninkové plány
 Zajistíme vašim zaměstnancům diagnostiku běžeckého stylu
 Připravíme přednášky o běhání a zdravém životním stylu
 Spojíme vás se sportovními osobnostmi – profesionálními běžci i celebritami

CENA ZA SKUPINOVÝ TRÉNINK:
10 lidí (1 trenér) = 3 000 Kč bez DPH
30 lidí (2 trenéři) = 5 000 Kč bez DPH
50 lidí (3 trenéři) = 8 000 Kč bez DPH



Připravíme pro vaše zaměstnance nebo firemní partnery aktivní mítink v 
konferenčním a běžeckém centru Running Mall.

 Půldenní nebo celodenní pobyt v běžeckém centru Running Mall
 Kombinace pracovního mítinku se sportovním zážitkem (nebo práci vynechte)
 Přednáška o běhání a zdravém sportovním stylu
 Setkání s profesionálními běžci nebo běhajícími celebritami
 Skupinový trénink s profesionálními trenéry
 Diagnostika běžeckého stylu a zvýhodněný nákup běžeckého vybavení
 Běžecká posilovna, masáže a jóga
 Oddělené šatny a sprchy
 Zdravé občerstvení

Zorganizujte aktivní firemní mítink
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CENA ZA AKTIVNÍ MÍTINK:
10 lidí (1 trenér) = 6 600 Kč bez DPH
30 lidí (2 trenéři) = 14 900 Kč bez DPH
50 lidí (3 trenéři) = 23 100 Kč bez DPH



Těšíme se na spolupráci!

RunCzech
Tel: 777 77 00 22

Email: kaidl@pim.cz


