Comunicat de presă

Copiii sunt sărbătoriți la Maratonul DHL Ștafeta Carpaților cu înscriere
gratuită la Crosul Copiilor și surprize
 Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani pot participa gratuit la Crosul Copiilor.
 Termenul limită pentru înscrierea acestora este 31 mai, iar înscrierile se fac în limita
locurilor disponibile.
Bucureşti, 29 mai 2017: Pe 17 iunie, la Poiana Brașov, are loc cea de-a opta ediție a Maratonului
DHL Ștafeta Carpaților. Crosul copiilor este o competiție unde participarea este gratuită și se
adresează celor mici, cu vârste între 5 şi 13 ani, fiind o categorie de concurs separată, cu distanțe
mai mici de alergare.
Toți copiii sunt invitați să se înscrie, până pe 31 mai, fiind împărţiţi pe 3 categorii de concurs:
•
•
•

Vârsta între 5 - 8 ani: 250 m;
Vârsta între 9 - 11 ani: 500 m;
Vârsta între 12 - 13 ani: 1000 m;

Competiția se va desfăşura pe platoul de la Stâna Turistică şi va beneficia de arbitraj şi numere de
concurs separate de restul maratonului, iar finaliștii vor fi premiați cu medalii. Pentru deliciul copiilor,
o echipă de animatori va asigura distracția pe platoul de la Stâna Turistică, iar cei mici se pot întâlni
cu Albă ca Zăpada, Spiderman sau Mickey Mouse. După festivitatea de premiere, copiii se vor
bucura de un spectacol inedit și un concert plin de energie la Stâna Turistică.
Toţi copiii sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi la înscriere de un părinte, tutore sau profesor, care va
semna declaraţia de consimţământ pentru participarea copilului în competiţie.
DHL încurajează practicarea sportului în aer liber în rândul tinerilor, de aceea ei se pot înscrie
gratuit și în competiția de ștafetă (limita de vârstă 14 ani) sau semimaraton (limita de vârstă 16 ani).
Înscrierile pentru oricare dintre cele trei categorii de probe ale Maratonului DHL Ștafeta Carpaților –
Ştafetă (7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) și Maraton (42,195 km) – continuă până pe 31
mai pe http://maratondhl.ro, secțiunea Înscrieri.
Sute de participanți de toate vârstele s-au înscris deja și pe 17 iunie vor fi la linia de start!
Evenimentul se bucură de susținerea și participarea marilor campioni Gabriela Szabo, Constantina
Diță, Andreea Răducan, Monica Roșu, Miodrag Belodedici, dar și a multor persoane publice,
precum Sonia Argint Ionescu, Carmen Brumă, Eli Roman, Adi Hădean, Dragoș Bucurenci, Andrei
Roșu, Șerban Damian sau George Baltă.
”Dacă vrei să miști lumea, începe cu tine! Participă!” spun toți susținătorii ediției 2017 a Maratonului
DHL, mesaj ce are o puternică legătura emoțională cu cauza pe care o susținem, sprijinirea
sportivilor paralimpici, cei care zilnic luptă pentru a demonstra că nimic nu este imposibil, toate
fondurile din taxa de înscriere fiind donate Comitetului Național Paralimpic, partenerul nostru și în
această ediție.
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Înscrie-te și tu! Dacă vrei să miști lumea, începe cu tine!Participă!
Mulțumim partenerilor noștri: Aqua Carpatica, Adecco, BUFF & Rosignol, Easy Plast, Generali,
Lensa, Medlife, Tymbark, RoClubMaraton, Smile Experts, Super Fit, Terapie prin mișcare, Nike
Running Club, Polach, Super Petreceri, Vora Invest, Well Solutions, WorldClass, Semi Maraton Iași,
Bucharest 10K.
Parteneri strategici: Federaţia Română de Fotbal, Primăria Municipiului Braşov, Camera de Comerț
şi Industrie Brașov.
Parteneri media: Kiss FM, Men’s Health, National Geograpic, Adevarul, Click! Sanatate, Easy
Engineering, Auto Build, Libertatea, Romania-Insider.com, Running Mag, Sănătatea de azi, CSR
Media, 36fit.com, DoingBusiness.ro.
Toate detaliile legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratondhl.ro.
Despre Maratonul DHL Ștafeta Carpaților
Maratonul DHL Ștafeta Carpaților este un eveniment aflat la a opta editțe, devenind unul dintre cele
mai populare evenimente de acest gen din România, cu un număr de participanți în continuă
creștere. Prima ediție a avut loc în 2005, iar de atunci Maratonul DHL Ștafeta Carpaților s-a impus
ca un eveniment de notorietate, numărul alergătorilor fiind de peste 5,200, în timp ce mai mult de
420 de companii importante și-au aliniat echipe proprii la start. Maratonul DHL este considerat cel
mai bun eveniment de acest gen, datorită elementelor specifice, precum: traseu, detalii de
organizare, componenta de caritate și de promovare a sportului în rândul tinerilor. Fondurile strânse
depășesc 112,000 euro și au fost donate de-a lungul timpului mai multor ONG-uri: Fundația
Hospice Casa Speranței, Asociația Noi Orizonturi - Familia, Fundația Light Into Europe, Salvați
Copiii România şi Comitetul Naţional Paralimpic.

- Încheiere Puteţi găsi mai multe informaţii pe pagina dedicată evenimentului http://maratondhl.ro/
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DHL – The logistics company for the world

DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our DHL family of divisions offer an
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unrivalled portfolio of logistics services ranging from national and international parcel delivery, ecommerce shipping and fulfillment solutions, international express, road, air and ocean transport to
industrial supply chain management. With about 340,000 employees in more than 220 countries
and territories worldwide, DHL connects people and businesses securely and reliably, enabling
global trade flows. With specialized solutions for growth markets and industries including
technology, life sciences and healthcare, energy, automotive and retail, a proven commitment to
corporate responsibility and an unrivalled presence in developing markets, DHL is decisively
positioned as “The logistics company for the world”.
DHL is part of Deutsche Post DHL Group. The Group generated revenues of more than 59 billion
euros in 2015.
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