
Pražská štafeta 4 × 5

Největší běžecký piknik pro firmy, obchodní partnery a jejich rodiny

www.runczech.com/stafeta  |  e-mail: charity@runczech.com

Sestavte čtyřčlenné firemní týmy a na pětikilometrovém okruhu změřte své síly s ostatními. 

Přijďte se proběhnout a pomoci dobré věci, nebo jen využijte příležitost k neformálnímu setkání 

a z firemních stanů podél trati podpořte své kolegy.

Kdy: Středa 14. 6. 2017 nebo čtvrtek 15. 6. 2017 vždy od 18:00

Kde: Start a cíl před Průmyslovým palácem v parku Stromovka

Zveme vás na největší běžecký piknik v Česku!

účastí podpoříte svou neziskovku
Vyberte si ze 45 spolupracujících neziskovek, anebo 

navrhněte tu, se kterou spolupracujete vy!  

Registrací přes vámi vybranou neziskovku 

nám umožníte darovat 500 Kč z každé registrace. 

Základní cena pro  čtyřčlenný tým: 

4 000 Kč s DPH

Týmový startovní balíček
• 4× běžecké tričko, batoh a medaile

• 4× čip a startovní číslo s logem týmu

• 4× startovní taška s dárky od partnerů

• 1× piknik box s občerstvením

• Bambiny run pro nejmenší zdarma

• Osvěžení na trati a v cíli

Organizátor:

 Prague International Marathon, spol. s r. o., Františka Křížka 461/11, Praha 7 – 170 00  

IČO: 63 67 37 38, DIČ: CZ 63 67 37 38

Zajistěte pro své neběžící kolegy a rodinné příslušníky nejlepší možný výhled. 

Objednejte si firemní Team box – obrandovaný stan s občerstvením pro 50 lidí

v prostoru startu a cíle!

Pronájem: 26 000 Kč bez DPH. Catering: 14 000 Kč bez DPH.

Získejte svůj firemní Team box



Energy at Work
Rozběhejte svou firmu

Františka Křížka 11 – 170 00 Praha 7; vhod z ul. Milady Horákové; tel: Tel: +420 224 919 209
www.runningmall.cz | e-mail: training@runningmall.cz

Rozšiřte svou zvýhodněnou nabídku pro zaměstnance
Přidejte nabídku RunCzech a běžeckého centra Running Mall 
do přehledu zvýhodněných nabídek pro zaměstnance:

• 20 % sleva na běžecké vybavení v obchodě a e-shopu
• 20 % sleva na diagnostiku běžeckého stylu a došlapu
• 20 % sleva na sportovní masáže
• 20 % sleva na členství v běžeckém klubu Running Mall

Více informací na www.runningmall.cz/firmy

Rozběhejte své zaměstnance!
Umožněte svým zaměstnancům běhat společně v rámci pravidelných  
tréninků u sídla vaší firmy.

• Naši trenéři do vaší firmy
• Individuální tréninkové plány
• Diagnostika běžeckého stylu
• Přednášky o běhání a zdravém životním stylu
• Sportovní osobnosti – profesionální běžci a celebrity

Ceny od 3 000 Kč bez DPH

Nabídněte svým pracovním týmům aktivní mítinky 
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 životním stylu
• Setkání s profesionálními běžci nebo běhajícími celebritami
• Skupinový trénink s profesionálními trenéry
• Diagnostika běžeckého stylu a zvýhodněný nákup běžeckého vybavení
• Běžecká posilovna, masáže, jóga a jiná cvičení
• Oddělené šatny a sprchy
• Zdravé občerstvení

Ceny od 6 600 Kč bez DPH za půlden v Running Mallu (dle počtu účastníků a programu)


