
   
   

 Vážené dámy, vážení pánové,  

Zasíláme Vám informace ohledně Chambers Cup, který se, stejně jako minulou běžeckou 
sezónu, bude konat v rámci O2 Pražské štafety, a na který jste srdečně zváni Vy, jako 
představitelé obchodních komor, Vaši zaměstnanci a spolupracovníci a také všichni Vaši 
členové.  

O2 Pražská štafeta je největší štafetový běh v České republice, kterého se zúčastní celkem 
osm tisíc amatérských i profesionálních běžců. Koná se ve dvou dnech – 13. a 14. června 
2018 a startuje vždy v 18:00. Připravte se na velkou běžeckou párty se spoustou zábavy – 
každá štafeta dostává piknikový box plný jídla a pití, těšit se můžete na krásnou podvečerní 
atmosféru trasy ve Stromovce a na závěr koncert pro všechny.  

Tak jako v minulém roce je pro vás připravená speciální kategorie, ve které můžete změřit 
své síly.  Vaše kategorie je určena pro týmy sestavené z pracovníků obchodních komor a 
zaměstnanců členských společností. Pro tento rok jsme registrační proces zjednodušili – 
registrace provedete přes naše webové stránky, kde jsou také veškeré informace o konané 
akci.  

Registrovat do kategorie Chambers Cup se můžete zde.  

Chambers Cup proběhne ve čtvrtek 14. června 2018, start v 18:00 na Výstavišti Praha 
Holešovice.  

Běžet můžete samozřejmě i ve středu 13. června, v tento den již ale nebude otevřená 
speciální kategorie pro Vás.  

Každá zapojená obchodní komora od nás získává zdarma automaticky 1 startovné pro tým 4 
osob, prosíme pouze o potvrzení, že o toto startovné budete mít zájem a následně od nás 
obdržíte registrační kód.  

Jelikož jsme pro tento rok snížili cenu registrace za jeden tým a stále držíme charitativní 
rozměr této akce, rádi bychom Vám dali možnost přispět a podpořit neziskovou organizaci 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, a to v navrhované minimální hodnotě 500 Kč za 
jeden zaregistrovaný tým. Kontaktuje, prosím, přímo, např. koordinátorku projektu, Mgr. 
Kateřinu Kubínovou (kubinova@vdv.cz) o způsobu, jak přispět.  

V případě zájmu si můžete také zakoupit Team Box, plně vybavenou soukromou zónu 
s cateringem pro 50 návštěvníků, která zaručí komfort všem Vašim běžcům i Vašemu 
fanklubu. Více informací o Team Boxu se dozvíte zde.  

Věříme, že tato běžecká párty rozhýbe všechny, kdo si chtějí užít příjemný červnový 
podvečer s kolegy, a že se s chutí zapojíte do přátelského souboje mezi komorami!  
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