Reglement
Doel
Het Run2gether(e) Project heeft als doel om mensen samen in beweging te brengen en zoveel mogelijk
km-kaarten te sparen t.v.v. To Walk Again.

Waar
Watersportbaan
Start- en eindpunt liggen langs de Zuiderlaan.
Ter hoogte van de parking van de Topsporthal staat de ‘Loft’ opgetrokken waar het onthaal voor de
deelnemers zich bevindt, maar waar iedereen ook terecht kan voor een drankje en snacks.
Registratie gebeurt enkel voor gelopen kms aan de Watersportbaan, vanaf 'de streep' tegenover de 'Loft'.

Wanneer
De Run2gether(e) campagne loopt van 12/11/2016 tot en met 19/02/2017

Inschrijving
Surf naar www.run2gethere.be, schrijf je in via het contactformulier en betaal je bijdrage van € 6 per kmkaart, na registratie van je bijdrage ontvang je een bevestigingsmail.
OF
Registreer je ter plaatse aan het onthaal en betaal € 8 per km-kaart

Borstnummer
Bij afhaling van je eerste km-kaart ontvang je een borstnummer die je gedurende de hele campagne
gebruikt voor de registratie van je kms en de aankoop van je volgende kaarten.
Vermeld je borstnummer bij elke nieuwe aankoop, zowel aan het onthaal als online.

Betaling
Vanaf 12 november betaal je € 8 per km-kaart aan het onthaal van de Loft.
Vanaf 24/10 kan je gedurende de hele campagne km-kaarten in voorverkoop kopen aan € 6 per kmkaart. Vul hiervoor het online inschrijvingsformulier op onze website in en schrijf het totaal bedrag van de
kaarten over op rekening BE63 7360 3018 0808 met vermelding van je naam en voornaam (hou rekening
met 4 transactiedagen voor je je kaart kan afhalen aan het onthaal)

KM-kaart
Bij elke aankoop ontvang je een uniek genummerde km-kaart op jouw naam.
De spaarkaart heeft 42 vakjes, die 42 km vertegenwoordigen.
Je loopt of wandelt een vrij te bepalen aantal kms aan eigen tempo rond de Watersportbaan, waarna je
deze laat afstempelen op je kaart.
Enig andere vorm van voortbewegen wordt niet geregistreerd.
Je kan je kaart dus in één keer uitlopen, zoals Marathonman gedurende 100 dagen elke dag zal doen,
maar ook in twee keer 21km of zelfs in acht keer telkens 5 km.

Reglement
Registratie kms
Je kan je kms laten registreren tijdens de loopuren van Marathonman aan het onthaal in de 'Loft'
Ma - Don: 16u tot 20u30
Vrijdag: 12u tot 16u30
Weekends: 10u tot 14u30
Indien je buiten deze uren je gelopen kms rond de Watersportbaan kan aantonen via een registratieapp,
kan je deze ook laten afstempelen op je kaart

Prijzen
Al bij je eerste 25 km krijg je 1 liter Cécémel van onze hoofdsponsor om je energie op peil te houden.
Wanneer je een volle km-kaart hebt bijeen gespaard, ontvang je een bronzen medaille en een goodybag
t.w.v € 40 met dank aan onze sponsors.
Bij 3 volle kaarten ontvang je een zilveren medaille, en per kaart een goodybag.
Voor de volhouders die 10 volle kaarten bijeen sparen is er de Run2gether gouden medaille, de
goodybags, registratie en foto met Marathonman op onze Wall of fame.
Gooi je spaarkaart niet weg, drop ze in onze prijzenbox!
Op zondag 19 februari 2017 worden tijdens het slotevenement uit alle volle spaarkaarten een aantal
mooie prijzen uitgeloot.
Hoe meer kaarten, hoe meer kans je maakt op de hoofdprijs: een reis naar New York, Chicago of Berlijn.
Daarnaast zijn er ook tal van andere mooie prijzen zoals een gratis lidmaatschap bij Club365,
hotelvouchers, koptelefoons, 1 jaar sportvoeding van Win2 of Cécémel, sporttassen, rugzakken,
looppetten en nog veel meer.

Bevoorrading
Tijdens de uren waarop Marathonman loopt, worden aan 'de streep' tegenover de Loft water,
energiedrank en bananen voorzien voor alle deelnemers.

Sympathisanten
Wil je gewoon uit sympathie even meelopen, geen probleem hoor.
Hou er dan wel rekening mee dat de vele extra's die we elke dag gratis aanbieden enkel voor onze
geregistreerde lopers zijn.
Je kan altijd vrijblijvend in onze bar aan de 'Loft' terecht waar we een groot assortiment dranken
aanbieden om de Run2hether(e) campagne te steunen.
Laten we er samen een gezellige en sportieve winter van maken en massaal het project 'To Walk again'
steunen.

Veel succes aan iedereen
Marathonman en het R2G-team

