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Jeszcze 3 dni możesz pomóc Marcinkowi !!!

Justyna Drożdż
19.02.2021

Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej w całej Polsce
uiszczają opłaty startowe oraz przyłączają się do charytatywnego
biegu, dając szansę na spełnienie marzeń 10-letniemu Marcinowi z
Tymbarku. Więc jeśli biegasz, jeździsz na rowerze, czy po prostu
chodzisz na spacery, albo w patrolu, możesz jeszcze do niedzieli pomóc
Marcinowi!

Bardzo cieszy nas zainteresowanie wspieraną przez Karpacki Oddział Straży Granicznej akcją.
Skrupulatnie  zbieramy  materiały  fotograficzne  i  filmiki  z  biegów  i  innych  aktywności,  aby  w
najbliższym czasie podsumować podejmowane przez ludzi o wrażliwym sercu - służących i
pracujących w SG – sportowe wyzwania.

Przypominamy, że jeszcze do 21 lutego br.  istnieje możliwość przyłączenia się do akcji  i
wsparcia finansowego zbiórki pieniężnej na leczenie dzielnego i walecznego Marcina, którego
terapia ma potrwać dwa lata, a jej miesięczny koszt wynosi ponad 27 tys. zł.

Gorąco zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SG do przyłączenia się do tej
szczytnej inicjatywy.

 

ZASADY BIEGU

TERMIN: 3-21 lutego 2021
 

MIEJSCE: dowolne
 

DYSTANS: minimum 2 km
 

SPOSÓB POKONANIA TRASY: bieg, nordic walking, chód, rower

Bieg dla Marcina
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POTWIERDZENIE AKTYWNOŚCI:zdjęcie lub zrzut ekranu (z aplikacji lub zegarka) o
pokonaniu minimum 2 km dystansu należy wysłać najpóźniej do dnia 21.02.2021 r.
na adres organizatora: sopach@wp.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: Biegnę dla
Marcina – SG)
 

OPŁATA STARTOWA: minimum 10 zł, którą należy wpłacić na:

Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  

z dopiskiem Marcin Sporek

Nadal  zachęcamy do  robienia  zdjęć  lub  filmów z  pomocowej  aktywności  i  przesyłanie  ich  do
Rzecznika Prasowego Komendanta KaOSG (+48 665 99 88 04 /  WhastApp,  Telegram,  Signal
/rzecznik.kaosg@strazgraniczna.pl) .

Zebrane  materiały  pomogą  w  podsumowaniu  oraz  nagłośnieniu  akcji  charytatywnej  dla
Marcina.          

W i e c e j  i n f o r m a c j i  p o d
linkiem:  https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/40434,Biegasz-jezdzisz-na-row
erze-masz-wiecej-niz-2-km-do-pracy-Mozesz-pomoc-Marcinowi.html

 

Dajmy szansę Marcinowi na spełnienie dziecięcych marzeń !!!

 

 

Funkcjonariusze Wydziału
Odwodowego
(Reprezentacyjnego) KaOSG
podczas biegu terenowego na
Wierchomlę

Dystans przebiegnięty przez
jedną z funkcjonariuszek
Wydziału Koordynacji Działań
KaOSG
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