
 

 

Registrační podmínky Modrý běh 2020 

 

Registrovat se můžete elektronicky nebo v den závodu na místě 

v registračním stanu od 9:00 do začátku jednotlivých běhů.  

Registrovat se můžete na trasy: 

 100 metrů 

 900 metrů 

 3,5 kilometru 

 7 kilometru 

 

Časy startů jednotlivých běhů:  

V 10:30 hod. trasa o délce 100 m 

V 10:45 hod. trasa o délce 900 m  

V 11:15 hod. trasa o délce 3,5 km 

V 11:45 hod. trasa o délce 7 km 

 

Na naučnou stezku – „Putování s dinosaury“ se lze registrovat 

online i na místě v průběhu akce. 

 

Cena startovného podle tras:  

 50 Kč  - dětská naučná stezka – „Putování s dinosaury“ 

 100 Kč trasa o délce 100 metrů 

 100 Kč trasa o délce 900 metrů 

 190 Kč trasa o délce 3,5 a 7 kilometrů  

 

Po provedení elektronické registrace (vyplnění a odeslání 

registračního formuláře) Vám na uvedený email budou zaslány 

informace o tom, jak lze uhradit startovné.  

Při placení startovného převodem z účtu, uveďte, prosím, do 

zprávy pro příjemce jméno běžce, za něhož je startovné hrazeno. 

Po připsání startovného na sbírkový účet, č. účtu: 223830888/0600 

Autis Centra, o.p.s. Vám dorazí potvrzení o úspěšné registraci  

a uhrazení startovného. 

 



 

 

Dítě - běžec (do 15ti let věku) se musí registrovat se souhlasem 

svých rodičů nebo se souhlasem svého zákonného zástupce. 

Vyplněním registračního formuláře souhlasíš s podmínkami účasti 

na běhu, které najdeš ZDE. 

Současně s elektronickou registrací nebo registrací na místě 

závodu si účastníci mohou zakoupit sportovní čelenku s logem 

Autis Centra, o.p.s. a vyjádřit tím podporu lidem s autismem  

a pečujícím rodinám. Čelenka bude připravena ve startovacím 

balíčku nebo si ji můžete vyzvednout přímo v Autis Centru, o.p.s., 

na adrese: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice.  

V den běhu si mohou všichni registrovaní účastníci vyzvednout v 

registračním stanu startovací balíček, který pro ně bude 

připraven pod jménem zaregistrovaného účastníka běhu. 

Startovací balíček bude obsahovat: 

 startovní číslo  

 čip 

 dárečky  

 zakoupenou čelenku 

 

 

Jak můžete podpořit Autis Centrum a rodiny v den 

konání Modrého běhu? 

Třeba jen tím, že přijdete oblečeni v modré barvě. 

Koupí dětského nebo dospěláckého trička s potiskem, placky s  

logy Autis Centra nebo Modrého běhu, drobných dárků, čelenky, 

modré kytičky, propisky, hraček a knih v našem Bazárku. 

 

 

https://www.runforprocit.cz/resources/Podminky.pdf

