SPONSORT UW BEDRIJF OOK DE
DIGITALE ROTARY RUN VAN
ZWIJNDRECHT & H-I AMBACHT?
MELD UW BEDRIJF NU AAN ALS SPONSOR EN/OF LOOP HEM DIGITAAL MEE!
Lekker buiten bewegen, in je eigen tempo, volledig corona-proof én een goed doel steunen?
Doe dan mee als sponsor en/of als bedrijven-team met DE ROTARY RUN, georganiseerd
door Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel. Bewegen is gezond en met DE ROTARY RUN
#ROTARYRUN078 draagt uw bedrijf ook bij aan de armoedebestrijding in de
Zwijndrechtse Waard.
DE ROTARY RUN is een digitale sponsorloop voor jong en oud in de periode 8 mei tot 30 mei.
Met afstanden van 1, 3, 5 of 10 kilometer bepaalt ieder een eigen afstand, een eigen moment
en een eigen locatie. Dat kan men uiteraard individueel doen maar ook gezamenlijk als bedrijf.
Met behulp van een loop-app (bijv. Sportstracker, Strava, eRoutes, Runkeeper of Ommetje)
loopt of wandelt ieder zijn individuele afstand en registreert dit op WWW.ROTARYRUN.NL.
Iedere deelnemer ontvangt een uniek Certificaat van Deelname. Voor het bedrijf, de schoolklas of het sportteam die als team de meeste kilometers hebben afgelegd staat tevens nog een
prachtige beker klaar plus een eervolle vermelding in de klassementen op onze website en
publiciteit via sociale media.

Bewegen is al leuk en gezond maar met DE ROTARY RUN zamelen we ook geld in voor
STICHTING LEERGELD. Dit goede doel heeft de ANBI-status en zet zich in voor armoedebestrijding waarbij deze stichting het met name voor minder bedeelde kinderen mogelijk
wil maken om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur
of welzijn.*
Wij zien de werknemers van uw bedrijf graag deelnemen aan DE ROTARY RUN als wandelaars
of lopers. Daarnaast bieden we diverse sponsormogelijkheden voor uw bedrijf. Er is al een
basispakket voor EUR 100 (vermelding met bedrijfsnaam en logo op WWW.ROTARYRUN.NL)
en een executive pakket voor EUR 250 (naast naam en logo extra aandacht in sociale media).
Wij nemen binnenkort contact met u op maar u mag ons uiteraard ook zelf benaderen via
ROTARYRUN.ZWD@GMAIL.COM.
Kortom, wilt u met uw collega’s lekker in de buitenlucht
bewegen, een prestatie leveren en dit koppelen aan een
goed doel? Doe dan mee als sponsor en/of bedrijventeam aan DE ROTARY RUN.
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* Conform de doelstellingen van Rotary wordt een deel van
de opbrengst uitgekeerd aan overige lokale en internationale
goede doelen.
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