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RunCzech a charitativní organizace běží pro dobrou věc.  
Spolu přinášejí finance potřebným 

 
Více než čtyřicítka neziskovek, téměř pět tisíc běžců a přes sedm milionů korun. To jsou čísla, která 
vyplývají ze spolupráce RunCzech a charitativních organizací. V rámci projektu Běž pro dobrou věc 
totiž organizátor prestižního vytrvaleckého seriálu nabízí neziskovkám registrace na svoje závody. 
Samotné organizace je posléze prodávají přímo běžcům a částku, kterou na této transakci získají, 
potom mohou využít pro svoje účely. V roce 2015 šly na dobrou věc miliony a právě teď RunCzech 
spolupráci s neziskovkami ještě prohlubuje!  

Pro příští rok RunCzech hledá další charitativní partnery, kteří díky sportovně laděné spolupráci 
mohou lépe financovat své aktivity. „Dobročinný rozměr je nedílnou součástí našich závodů. Zakoupit 
si startovní číslo od charitativní organizace a běžet tak pro dobrou věc je trend, který podporujeme.  
V loňském roce jsme tímto způsobem umožnili partnerským charitativním organizacím nabídnout 
běžcům registrace téměř za 7,3 milionu korun,“ uvádí prezident organizačního výboru RunCzech 
běžecké ligy Carlo Capalbo.  
 
Přesné číslo, které za loňský rok putovalo na konta 45 charitativních organizací, je 7 279 615 korun. 
Pro srovnání, o rok dříve 4 197 běžců přispělo na neziskový sektor ačástkou 2 390 300 korun. „Čísla 
za rok 2016 ještě neznáme, ale podle výsledků za čtyři závody ze sedmi to vypadá na další nárůst. 
Pevně věřím, že se k nám přidají další charitativní organizace a tento trend bude i nadále pokračovat,“ 
říká Pavel Kaidl, který má v RunCzech charitativní projekty na starosti.  
 
Běžecké závody jsou pro neziskovky ideálním místem pro zviditelnění, zdrojem zajímavých příjmů a 
šancí utužit vztahy se svými individuálními i korporátními dárci. V zahraničí je běh pro charitativní 
organizace samozřejmostí. Virgin Money London Marathon je s uváděnými 6 miliony liber vybranými 
od roku 1981 dokonce největší sportovní fundraisingovou akcí na světě. 

Koupí startovního čísla mohou běžci podpořit například handicapované, děti z dětských domovů, lidi 
bez domova nebo boj proti rakovině. Každý dárce si může svého favorita vybírat ze seznamu na 
stránkách www.runczcech.com. Jednou z letošních čtyř desítek zapojených organizací je také SOS 
dětská vesnička Karlovy Vary. „Velice si vážím spolupráce SOS dětské vesničky a RunCzech. Finance 
získané prodejem startovních čísel přispívají k tomu, že můžeme naše programy rozvíjet a poskytovat 
podporu pro stále víc a víc potřebných rodin a dětí,“ podotkla Dagmar Roučková z SOS vesničky 
Karlovy Vary. 

Zajímá vás tento moderní a atraktivní způsob fundraisingu? Svou neziskovku můžete do projektu Běž 
pro dobrou věc zapojit do 20. června. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu charity@runczech.com 
a nakupte registrace na závody příští sezony, než se v červenci registrace otevřou veřejnosti. Zájem o 
účast je například u pražského půlmaratonu a maratonu třikrát vyšší než počet registrací – startovné 
zmizí z pultů během pár týdnů. Neziskovky se poté stanou jediným místem, jak se na závod přihlásit. 
Více informací hledejte na webových stránkách RunCzech. 

 

http://www.runczcech.com/
mailto:charity@runczech.com
http://www.runczech.com/cs/charita/pim-charitativni-projekty/index.shtml


     

 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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