Jubileuszowa edycja
w roku 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
5 października 2019 r.
Bulwary Wiślane

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do partnerskiej współpracy przy tworzeniu 6.KrwioBIEGU Kraków, którego edycja w 2019 roku
odbywa się w setną rocznicę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego
krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym
powietrzu. Poprzednie edycje biegów były wydarzeniem cieszącym się uznaniem środowisk branżowych, mediów oraz
niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Sukces jaki udało nam się osiągnąć do tej pory, motywuje nas do dalszej i
jeszcze cięższej pracy przy organizacji szóstej już edycji biegu.
Obserwując bieganie w Polsce i fakt, że staje się coraz bardziej popularne nie tylko jako dyscyplina sportowa, ale
sposób na życie, zdecydowaliśmy je skonfrontować z akcją krwiodawstwa i powtórzyć wielkie wydarzenie. Popularność
obydwu aktywności pokazuje jak wielkie jest zainteresowanie tego typu imprezami. Spodziewamy się zatem, że limit
miejsc biegaczy 6.KrwioBIEGIU Kraków zostanie szybko wyczerpany.
Udział partnerski w biegu stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów, zaprezentowania
swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom, ugruntowania istniejących już relacji jak również zdobycia wiedzy i
ciekawych doświadczeń. Jesteśmy świadomi, że dalszy rozwój wymaga silnych, solidnych Partnerów. Wierzymy, że
Państwa udział we wspieraniu 6.KrwioBIEGU Kraków przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści, a na naszej
współpracy skorzystają uczestnicy tego wydarzenia.
Serdecznie zachęcam Państwa do współpracy i zapoznania się z ofertą.
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Mieczysław Kurek,
Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
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Z wyrazami szacunku

ORGANIZATOR
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
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Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, która w
2019 roku obchodzi 100-lecie działalności.
Organizacja powstała by działać dla dobra wspólnego i ochrony ludzkiej godności poprzez zapobieganie ludzkim
cierpieniom i łagodzenie ich skutków, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowościowym, rasy, płci, przekonań
religijnych lub politycznych.
Podstawowe zasady Polskiego Czerwonego Krzyża to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność,
dobrowolność, jedność, powszechność.
Stowarzyszenie kształci, rozwija i aktywizuje ludzi poprzez pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwienie
społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy.
Polski Czerwony Krzyż jest organizacją nowoczesną, dynamiczną i inspirującą.
Skutecznie wypełnia swą misję głównie dzięki pracy członków i wolontariuszy.
Cieszy się uznaniem w oczach Partnerów zewnętrznych oraz szerokiej opinii społecznej.

INFORMACJE O BIEGU
 CZAS I MIEJSCE
6. KrwioBIEG Kraków odbędzie się 5 października 2019 roku, Bulwary Wiślane - ścisłe centrum Krakowa.
 CEL I MISJA
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Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój
oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu.
Udział w tym wydarzeniu będzie przejawem solidarności społecznej, tym cenniejszej, że nie wyłącznie
deklarowanej a potwierdzonej bardzo konkretnym działaniem – udziałem w biegu bądź oddaniem krwi.

GRUPA DOCELOWA
Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z
branży sportowej, amatorów jak i dla każdego, komu bliskie
jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i
świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci
serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne
ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.
Planowane są trzy kategorie biegowe:
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bieg dla dzieci 500m,
bieg dla młodzieży 1000 m,
bieg zasadniczy (5 km/10 km),
marszobieg z kijkami nordic walking (5 km).
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PATRONATY HONOROWE
 Prezydenta Miasta Krakowa
 Marszałka Województwa Małopolskiego
 Wojewody Małopolski
 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 Państwowej Straży Pożarnej
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 Polskiego Czerwonego Krzyża
 Służby Więziennej
 Muzeum Narodowego w Krakowie
 Narodowego Funduszu Zdrowia
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 Rektorów Uczelni Wyższych w Krakowie
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POPRZEDNIE EDYCJE KrwioBIEGU

ZAUFALI NAM DO TEJ PORY:
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Dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Partnerów, możliwe będzie obniżenie kosztów organizacji Biegu.

możliwe będzie dotarcie do wielu odbiorców i promocja wydarzenia
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Dzięki współpracy z szerokim gronem partnerów medialnych
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PATRONI MEDIALNI WSPIERAJĄCY KRWIOBIEG TO M. IN.:

Strona

9

OFERTA WSPÓŁPRACY

MECENAS NA 100-LECIE PCK
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10

 Tytuł Mecenasa na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.
 Nieodpłatny udział 5 przedstawicieli Mecenasa w wydarzeniu.
 Umieszczenie znaku firmowego Mecenasa w dziale "Mecenasi" serwisu internetowego biegu, wraz z
odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Mecenasa.
 Umieszczenie znaku firmowego Mecenasa na plakacie biegu.
 Umieszczenie znaku firmowego Mecenasa na numerach startowych Biegaczy.
 Mailingowa kampania promocyjno-reklamowa (newsletter) do uczestników biegu (z czterech edycji).
 Ulokowanie stoiska reklamowego Mecenasa w przestrzeni miasteczka biegowego.
 Umieszczenie dodatkowych reklam Mecenasa w uzgodnionych miejscach.
 Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który
uczestnicy otrzymają podczas biegu.
 Umieszczenie bannera lub roll upa reklamowego Mecenasa w Biurze Biegu (siedziba PCK) jak i w miasteczku
biegowym.
 Informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Mecenas je ufunduje.
 Możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników biegu.
 Informacja o statusie Mecenasa na stronie głównej www.krwiobiegkrakow.pl oraz na stronie FB.
 Podziękowania dla Mecenasa podczas otwarcia i zakończenia biegu.

SPONSOR ZŁOTY
 Tytuł Sponsora 6.KrwioBIEGU Kraków.
 Nieodpłatny udział 2 przedstawicieli Sponsora w wydarzeniu.
 Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy” serwisu internetowego biegu, wraz z odnośnikiem
do strony internetowej wskazanej przez Sponsora.
 Umieszczenie znaku firmowego Sponsora na numerach startowych Biegaczy.
 Umieszczenie znaku firmowego Sponsora na plakacie biegu.
 Ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w przestrzeni miasteczka biegowego.
 Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który
uczestnicy otrzymają podczas biegu.
 Umieszczenie roll upa reklamowego Sponsora w miasteczku biegowym.
 Informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje.
 Informacja o statusie Sponsora na stronie głównej biegu i na FB.
 Podziękowania dla Sponsora podczas otwarcia i zakończenia biegu.
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Cena: 8 000 zł netto

SPONSOR SREBRNY

 Tytuł Sponsora 6.KrwioBIEGU Kraków.
 Nieodpłatny udział 1 przedstawiciela Sponsora w wydarzeniu.
 Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy” serwisu internetowego biegu, wraz z
odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora.
 Umieszczenie znaku firmowego Sponsora na plakacie biegu.
 Umieszczenie roll upa reklamowego Sponsora w miasteczku biegowym.
 Informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje.
 Informacja o statusie Sponsora na głównej stronie biegu i na FB.
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 Podziękowania dla Sponsora podczas otwarcia i zakończenia biegu.

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 100 lat.
6.KrwioBIEG Kraków, który odbędzie się 5 października 2019 roku,
jest jubileuszową edycją imprezy.
Wyjątkowa impreza w wyjątkową rocznicę:
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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ul. Studencka 19, 31-116 Kraków
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
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Kontakt:
Tel:12 422 91 15 wew. 34,
fax. 12 422 90 79,
e-mail: info@krwiobiegkrakow.pl
www.krwiobiegkrakow.pl
www.pck.malopolska.pl

