Mandal Rotary arrangerer:

Årets viktigste søndagstur!
Søndag 7. mai | Påmeldingen starter kl 12:00 ved Stjerna på Sjøsanden
Start kl. 12:45 (pulje 1, opp til 12 år) og kl. 13:15 (pulje 2, 12 år og oppover)
Lengde: ca 500 m
Løypa passer fint for både gammel og ung. Farten og antall
runder bestemmer du selv, alt etter dagsform og konkurranseinstinkt. Pulje 1 har 20 minutter til disposisjon, pulje 2 har
15 minutter. Det er helt ok å spasere!
Dette må du gjøre på forhånd:
Skaff deg minst én sponsor som forplikter seg til å betale
deg et avtalt beløp pr. runde.
Eksempel: Du avtaler med arbeidsgiver eller bestemor at de
sponser deg med kr. 50,- pr. runde du går eller løper. Hvis du
rekker 4 runder, må sponsoren din ut med 200,- .
Bruk kupongen på neste side og gjør skriftlig avtale
med hver enkelt sponsor. Ta med kupongen til start.
Ved påmelding får du utdelt et startnummer.
Jo flere sponsorer du har, jo flere kroner til jentene i Bangladesh! Om du ikke har skaffet sponsor er du naturligvis
hjertelig velkommen til å delta likevel. Da betaler du kr. 50,ved start (familie betaler kr. 100,-).

FLOTTE PREMIER!
•
•
•
•
•

Mandalsgavekort på kr. 5.000,- fra ALTi bygg og
anlegg AS.
Sykkel fra Sørmegleren.
Klippekort (10 treninger) hos Irene Skulands
treningssenter «Spreg»(ute- og innetrening).
Diverse premier fra Intersport Mandal
Mange fine småpremier

Vi styrker foreldre, så de kan forsørge
barna sine, gi dem trygghet, tak over
hodet og mat hver dag.
Vi hjelper barn og gir dem skolegang,
så de slipper å jobbe som slaver, bli giftet
bort eller havne på gata.

Mandal Rotaryklubb arrangerer
sponsorløp til inntekt for Strømmestiftelsens prosjekt for unge jenter i
Bangladesh: «Shonglap».

BLI MED!

Vi bygger samfunn, som gir mennesker
samhold, tro på seg selv og kunnskap om
egne rettigheter.

strommestiftelsen.no

Sponsorskjema

ÅRETS VIKTIGSTE SØNDAGSTUR
Jeg skal delta!
Navn: ............................................................................................................			
Mobil: .............................................
Startnr: ..........................................

Så mange runder
har jeg gått/løpt:
...................... runder

Her er mine sponsorer:
NAVN

BELØP
(pr.runde)

Betaling
Etter endt løp må du komme innom “sekretariatet” for registrering av antall runder. Du får da med et skriv
med betalingsinformasjon som du leverer videre til dine sponsorer. Sponsor må innbetale beløpet senest
den 14. mai for at du skal ha mulighet til å vinne Mandalsgavekortet på kr. 5000,- og sykkelen.
Vinneren blir oppringt. Tusen takk for innsatsen!
Hva er Shonglap?
I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir
giftet bort mens de ennå bare er barn. Dette gjør Strømmestiftelsen noe med. Sammen med lokale
samarbeidspartnere er det utviklet en ettårig utdanning for å gjøre jentene til sjef i eget liv. Utdanningen
kalles Shonglap, og betyr dialog på bangla. Mandal Rotaryklubb har støttet prosjektet i flere år.
Hvem er Rotary?
Rotary er en internasjonal klubb som har som mål å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og
fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å
gange andre. Mottoet til klubben er «Service above Self».
Mandal Rotarykklubb har 79 medlemmer. Medlemslisten finnes på vår hjemmeside.

www.mandal.rotary.no

