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Najatraktívnejší štafetový pretek na Slovensku - Od Tatier k Dunaju tento rok na trati zaisťujú
kvalifikovaní dobrovoľníci v spolupráci s Nadáciou Filantropia

Bratislava, 2. júna 2015 – Aktuálny 3. ročník štafetového behu Od Tatier Dunaju -  ktorý meria dĺžku 345
km z Jasnej do Bratislavy  - už v tomto ročníku posilnia vyškolení dobrovoľníci, ktorí nebudú zaisťovať
len časomiery na trati,  ale budú dozerať na bezpečnosť,  plynulosť a  fairovosť tohto významného
podujatia. Organizátor pretekov – Quinta Essentia s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Filantropia adaptoval
koncept, ktorý vo svete masových športov je úplne bežný, ale na Slovensku skôr raritou . Prinesie vyššiu
profesionalitu  v  organizácií  akcie,  efektívnejšiu  prácu  na  trati,  zvýšenie  bezpečnosti  -  to  všetko  s
vyškoleným  a  kvalifikovaným  tímom  dobrovoľníkov,  ktorí  sami  sú  priaznivcami  behu.  Nábor
dobrovoľníkov je v plnom prúde.

Štafetový pretek Od Tatier k Dunaju naprieč Slovenskom odštartuje 15.augusta 2015 v Nízkych Tatrách v Jasnej.
Tento  rok  organizátori  pretekov  očakávajú  200  tímov  na  štartovacej  čiare.  V rámci  profesionalizácie  tohto
populárneho  podujatia  organizátori  vyškolia  cca  100  dobrovoľníkov,  ktorí  jednak  prispejú  k  efektívnejšej
spolupráci  medzi  organizátormi  a  bežcami  v  teréne,  zaistia  plynulejší  chod  preteku  a  výrazne  prispejú  k
bezpečnosti  bežcov.  “Inšpirovali  sme  sa  organizáciou  veľkých  pretekov  vo  svete  a  verím,  že  model  bude
fungovať aj u nás. Tento ročník je pilotný, z hľadiska aktivácie vyškolených dobrovoľníkov v teréne na našom
najvýznamnejšom podujatí,  preto sme pustili  nábor po rôznych kanáloch.  Po procese náboru nás ešte čaká
inštruktáž  a  plánovanie  dobrovoľníkov,  ktorí  budú  aj  našimi  zástupcami  v  teréne  s  jasnými  právami  a
povinnosťami” -  hovorí  Miloš Zágoršek, riaditeľ Quinta Essentia.   Na podobných pretekoch v  zahraničí,  je
zabezpečenie dobrovoľníkov podmienkou štartu tímu, prípadne tím uhradí náklady na zaistenie a zaškolenie
dobrovoľníkov  treťou  stranou,  na  Slovensku  takáto  podmienka  zatiaľ  nebola  stanovená  a  organizovanie  je
zabezpečené  prostredníctvom  profesionálnych  organizátorov.  Práve  im  by  mali  byť  školení  dobrovoľníci
nápomocní a časom ich možno úplne nahradiť.

Partnerom organizátora pre zaistenie dobrovoľníkov je Nadácia Filantropia, ktorá má skúsenosti s aktiváciou,
náborom, zaistením a logistickým prepojením dobrovoľníkov a ktorá aj sama nominovala tím dobrovoľníkov –
bežcov na tento pretek. „Dobrovoľníctvo aj firemná filantropia dnes majú opodstatnenie v rôznych sférach
života, športové podujatia nevynímajúc. Veríme,  že účastníci už tento rok pocítia rozdiely na pretekoch. Veľa
dobrovoľníkov sa hlási tak, že jednoducho fandia behu alebo chcú byť súčasťou tohto neobyčajného zážitku.
Sme  mimoriadne  potešení,  že  spolu  s  organizátorom  sme  našli  viacero  atraktívnych  synergií,  ktoré  majú
perspektívu sa zlepšovať cez funkciu dobrovoľníkov. “ dopĺňa Štefan Pogány z Nadácie Filantropia.  

Investície do dobrovoľníkov sa zdajú byť opodstatnené  - hlavne z hľadiska zaistenia perspektívnej komunity
dobrovoľníkov do budúcich ročníkov. Tie sa netýkajú v unifikácií výstroja, zaistení občerstvenia dobrovoľníkom
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na  trati,  ale  predovšetkým  v  odovzdaní  poznatkov,  vedomostí,  skúseností  v  oblasti  bezpečnosti,  kontroly,
logistiky,  operatívnej  práce  a  prepojení  bežcov  a  organizátorov  vrátane  riešenie  akýchkoľvek  nečakaných
eventualít.  Najpodstatnejšie  kritériá,  ako  aj  prihlasovací  formulár  do  radu  dobrovoľníkov  sa  nachádza  na
http://www.mojevent.sk/event/detail/od-tatier-k-dunaju-2015-dobrovolnici

 

      Nadácia Filantropia

Štefan Pogány, M.A.

správca a zakladateľ nadácie

Quinta Essentia s.r.o.

Agentúra Quinta Essentia od roku 2000 organizuje športové akcie pre verejnosť, firemné akcie, teambuildingy a
pod. Sme špecialisti na firemné zážitkové akcie a tento rozmer prenášame aj do podujatí pre verejnosť. Bežecké
podujatia,  ktoré  organizujeme,  alebo  sa  na  nich  podieľame,  združujeme  pod  bežeckú  sezónu BEH SI  TY
www.behsity.sk.
Kontakt: d  rahuska@zazitok.sk

Nadácia Filantropia

Začala svoju činnosť v roku 2010 so zámerom poskytovať spoločensko a verejno-prospešné činnosti najmä v
oblasti sociálnej pomoci v oblasti autizmu a v oblasti dobrovoľníctva. 

Kontakt: Štefan Pogany M.A.– správca a zakladateľ Nadácie Filantropia, email.: stefan@nadaciafilantropia.sk
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