
Pražská štafeta 4 × 5
Total Chambers Cup

Největší běžecký piknik v Česku!

Zveme vás na největší běžecký piknik v Česku! 

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 či firemní partnery.

Ve čtvrtek 15. června 2017 od 18:00 se v pražském parku Stromovka uskuteční dobročinný štafetový běh 

Total Chambers Cup, který je určen pro týmy sestavené z pracovníků obchodních komor a  zaměstnanců 

členských společností. Total Chambers Cup je součástí 2. ročníku největšího štafetového běhu v  České 

republice O2 Pražská štafeta 4×5, jehož se zúčastní celkem osm tisíc amatérských i profesionálních běžců. Své 

zástupce na trati i v zázemí bude mít řada českých a mezinárodních společností a státních institucí včetně 

českých ministerstev či zahraničních ambasád. Pro neběžící zástupce a rodinné příslušníky je připraven bohatý 

zábavný program včetně možného pronájmu Teamboxu pro až 50 lidí, který je instalován přímo do prostoru 

startu a cíle.

Základní cena registrace pro 1 čtyřčlenný štafetový tým činní 4 000 Kč (s DPH). Z této ceny organizátor závodu 

poskytne 500 Kč pro organizaci Lékaři bez hranic, která se letos stala partnerskou neziskovou organizací 

tohoto běhu. Svou účastí a sestavením štafetových týmů přímo také pomůžete dobré věci. Výsledná vybraná 

částka bude slavnostně předána při vyhlášení vítězných štafet bezprostředně po uskutečněném běhu.

Přijďte se proběhnout a pomoci dobré věci, nebo jen načerpat energii a  využít příležitost k neformálním 

setkáváním a zábavě a podpořit běžící kolegy.

Děkujeme a těšíme se na setkání!

Carlo Capalbo
RunCzech

Pavel Gruber
Lékaři bez Hranic

kontakt: Pavel Kaidl | tel: +420 777 770 022 | e-mail: kaidl@pim.cz
Šimon Šťastný | tel: +420 737 785 758 | e-mail: stastny@pim.cz



Co je O2 Pražská štafeta 4 × 5:
• Největší charitativní běh v České republice
• Štafetový běh na 4 × 5 km s bohatým doprovodným programem
• Večerní běžecký piknik pro firmy, rodiny a přátele
• Ideální příležitost k setkání s kolegy a přáteli v mimopracovním prostředí  
   a při zdravé aktivitě

Co je Total Chambers Cup:
• Štafetový běh pro zaměstnance obchodních komor a členských společností
• Běh je součástí O2 Pražské štafety 4 × 5, pořadí týmů v rámci Total Chambers Cupu 
 zajištěno pomocí čipu
• Vyhlášení vítězů proběhne ihned po závodě, celkové pořadí bude zveřejněno 
 nejpozději následující den

Základní údaje:
• Datum: čtvrtek 15. června 2017
• Lokalita: Výstaviště Holešovice před Průmyslovým palácem
• Trať: Okruh 5 km od Průmyslového paláce parkem Stromovka a zpět

Program celého dne:
• 16:00 začátek doprovodného programu (hudba, moderátor, stánky partnerů)
• 17:00 – 17:45 Bambini Run (dětské běhy na 100, 200 a 300m)
• 18:00 start O2 Pražské štafety 4 × 5 a Total Chambers Cupu
• 20:00 koncert

Co je součástí startovného pro jeden tým:
• 4× běžecké tričko, batoh a medaile
• 4× čip a startovní číslo s logem vysoké školy
• 4× startovní taška s dárky od partnerů
• 1× piknikový koš s občerstvením
• Dětský běh zdarma
• Osvěžení na trati a v cíli

Co je to Team Box:
• Plně vybavený stan pro 50 návštěvníků – pro tým, VIP hosty a fanoušky
• Nejlepší výhled na cílovou rovinku
• Catering (včetně nápojů) zajištěný Hotelem Hilton
• Televizní obrazovky
• Stoly, lavice s ubrusy a další vybavení
• Individualizovaný branding

Rozběhejte svou obchodní komoru a její členy!

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

www.runczech.com/stafeta


