
SPORTS CONNECT – СПОРТ ОБ’ЄДНУЄ
Займайтеся спортом разом із профі та збирайте 
пожертви для людей в Україні

Цей день присвячений спорту, який об’єднує людей через усі кордони.

ПРОВЕДІТЬ НЕЗАБУТНИЙ СПОРТИВНИЙ ДЕНЬ З 
ПОСЛАМИ-ЗНАМЕНИТОСТІ ЗІ СВІТУ СПОРТУ

Скористайтеся нагодою, щоб відправитися в тур на гірських велосипедах з олімпійською чемпіонкою Мічі 
Грайс, піти в похід з братами Губерами або взяти участь у старті з легендою біатлону Фріцем Фішером дитячий 
пробіг із лижницею Штеффі Бьолер та інклюзивний похід із переможцем Паралімпійських ігор Мартіном 
Браксенталером.

20 серпня 2022 року в Рупольдінгу

Початок: 12:00 
в центрі Рупольдинга

Підтримуюча програма з 17:00 
в у місті Рупольдінг з численними гуртами та 
кулінарними делікатесами

Розіграш серед усіх учасників 
привабливих призів від наших спонсорів

Стартовий внесок: 25 євро для Athletes for Ukraine
і таким чином безпосередньо як 100% пожертву на 
допомогу Україні

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ 
ЗАРАЗ

Hаціональні спонсори, 
Deutsche Vermögensbe-
ratung та Generali разом з 
асоціацією «Menschen sucht 
Menschen e.V.» та фундацією 
«The Human Safety Net» 
підтримують проекти та 
кампанії допомоги «Athlets 
for Uktraine/Спортсмени за 
Україну» особливо для дітей 
біженців. Разом ми віримо в 
силу спорту – для безпечного 
входження в сильну 
спільноту.
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Вступний внесок: €25
стартовий комплект вкл.
- Футболка «Athletes for Ukraine».
- смаколики від наших спонсорів

- Участь у розіграші

Громадяни України можуть 
брати участь безкоштовно без 
попередньої реєстрації.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Зона старту/фінішу для всіх учасників у центрі Рупольдинга
(за винятком турніру з гольфу безпосередньо в Golf Club Ruhpolding)

Турнір з гольфу  – 9:00
з легендою біатлону Фріцем Фішером
(детальна інформація та реєстрація: www.golfclub-ruhpolding.de) 

Гірський тур до Унтернберга  – 12:30
з братами Губерами, легендою крос-кантрі Тобіасом Ангерером і зіркою 
біатлону Сімоном Шемппом

Гоночний велосипедний тур  – 12:45, приблизно 80 км
з переможцем етапу Тур де Франс Маркусом Бургардтом

Тур на гірських велосипедах   – 13:00, приблизно 3 години 
з олімпійськими чемпіонами Феліксом Лок і Мічі Грейс
 
Скандинавська ходьба  – 13:15, приблизно 10 км   
з біатлоністкою Франціскою Гільдебранд

Спеціальний піший тур – 13:30
для людей з обмеженими можливостями з переможцем  
Паралімпіади Мартіном Браксенталером

Біг на 10 км – 13:45
із зірками біатлону Франціскою Пройсс, Ванессою Гінц  
і Філіпом Навратом

Дитячий біг – 14:00, від 10 років  
з легендою бігу Штеффі Бьолер

Bambini run – 14:30 Uhr, до 10 років  
з нашими Beppos

Брати участь може і повинен кожен!
Однак, будь ласка, виберіть спортивну подію, 
яка відповідає вашому рівню фізичної підготовки 
та для якої у вас є необхідні здібності та необхідні 
навички та мати обладнання.

реєстрація під www.athletes-for-ukraine.org

за фінансової підтримки 



ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

З реєстрацією та участю в заході SPORTS CONNECT 20 серпня 2022 р. у Рупольдингу організатор приймає до уваги 
відмову від відповідальності. Організатори або їхні представники та агенти не несуть відповідальності за будь-які збитки, 
які можуть виникнути внаслідок участі у спортивних заходах та допоміжній програмі, якщо це не
заподіяння шкоди життю, здоров‘ю або здоров‘ю, або збиток був заподіяний умислом або грубою необережністю з боку 
організатора або його представників/агентів.
Реєструючись та беручи участь, ви заявляєте, що ви та/або ваші діти достатньо підготовлені та володієте необхідними 
навичками для участі у спортивному заході, що ви фізично здорові та що ваше обладнання знаходиться в ідеальному 
стані, тому немає ризику Ви та треті сторони виключені. Кожен учасник несе відповідальність за те, щоб він володів 
достатніми навичками, використовував відповідний одяг та спортивне спорядження та був у хорошому фізичному стані, 
щоб участь у обраній спортивній події була безпечною.
Як учасник або його законний представник ви погоджуєтеся з тим, що дані, зазначені в реєстрації, фотографії, кінозаписи 
та інтерв’ю, які ви взяли на радіо та телебаченні, реклама, книги, фотомеханічні репродукції, можуть бути використані та 
передані без будь-якої винагороди. У разі неявки, скасування заходу або переривання через форс-мажорні обставини ви 
не маєте права на відшкодування вступного внеску. Обов’язок нагляду за всіма неповнолітніми учасниками лежить на 
батьках або законних представниках і не бере на себе організатор, тобто «Батьки несуть відповідальність за своїх дітей!». 
Зверніть увагу, що діти віком до 10 років повинні перебувати в супроводі вихователя. Одна особа може супроводжувати 
кількох дітей, участь вихователя безкоштовна. Просимо всіх учасників зареєструватися принаймні за 30 хвилин до старту 
та отримати стартовий комплект!

ATHLETES FOR UKRAINE e.V. 
office@athletes-for-ukraine.org
www.athletes-for-ukraine.org
              athletes_for_ukraine
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