
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

1. září 2014 

 

RunCzech běžcům nabídne nově také pojištění storna 

účasti 

Ve středu 3. září organizátoři RunCzech běžecké ligy otevřou registrace na sezónu 2015. 

Kromě zvýhodněných cen za včasnou registraci připravili pro běžce zcela novou službu - 

možnost pojištění případného storna účasti. 

„Dotazy na možnost storna účasti přicházeli od našich běžců poměrně často. Jsem proto velmi rád, že 

jim budeme moci vyhovět a že se nám podařilo ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou připravit pojištění 

storna účasti, což je na českém trhu zcela nový pojistný produkt,” těší se ředitel závodů RunCzech 

Václav Skřivánek. „Všichni zájemci o tuto službu se mohou jednoduše pojistit při registraci, kde jim 

tato možnost bude nabídnuta mezi doplňkovými produkty ke startovnému,” doplňuje Skřivánek. 

Pojištění storna účasti činí 10 % z ceny startovného a zahrnuje v sobě možnost vrácení poplatku 

v případě, že se nebudete moci závodu zúčastnit z důvodu onemocnění, úrazu, hospitalizace člena 

rodiny, těhotenství, úmrtí v rodině, rozvázání pracovního poměru či dopravní nehody, kde byl 

pojištěný přímým účastníkem, zpoždění dopravního prostředku nebo škodě na majetku. Úplné 

pojistné podmínky jsou ke stažení na www.runczech.com.  

Kromě pojištění storna si běžci mohou při registraci objednat oblíbená závodní trička, která budou 

pro rok 2015 nově ve speciálním designu RunCzech, vyrytí času na medaili, ubytování na závod či 

členství v PIM Běžeckém klubu. Stejně jako v předchozích letech bude možné se stát členem Českého 

maratonského klubu a získat tak spousty výhod.  

Registrace na závody RunCzech se otevírají už ve středu 3. září. Se stoupající oblibou městských běhů 

a prestiží RunCzech běžecké ligy bývají závody vyprodány dlouho dopředu. „Vloni jsme registrace 

na dubnový Sportisimo 1/2Maraton Praha uzavírali již na začátku prosince předešlého roku, 

na Volkswagen Maraton Praha ihned po Vánocích. Letos očekáváme naplnění kapacity opět několik 

měsíců předem,” plánuje Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru. 

Přehled termínů závodů RunCzech běžecké ligy pro rok 2015 včetně cen startovného naleznete 

na www.runczech.com. 
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V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková      
PR & Media       
tel: +420 777 537 981      
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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