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Faci parte dintr-o mișcare globală a oamenilor care cred 
că planeta noastră este extraordină și merită să avem 
grijă de ea. Iar noi credem că și tu ești extraordinar(ă). 

Mulțumim că vrei să alergi cu noi, succesul WWF 
depinde de entuziasmul oamenilor ca tine, cărora le 
pasă de natură. 

Suntem onorați să fim una din organizațiile partenere 
oficiale ale evenimentului.

Provocarea noastră: să invităm cât mai mulți 
oameni să alerge cu Team Panda pentru natură!

bun venit 
în team 
panda!
vrei să alergi în cadrul maratOnului 
bucurești? bravO, vei avea parte de O 
experientă specială, fie că ești la prima 
cursă sau ai experintă în alergare! 

alerg cu zimbriialerg cu zimbrii



wwf rOmânia înseamnă:

13,000

28

4 specii

4000 ha
Sprijin pentru certificarea 
FSC a 2,7 milioane de 
hectare de padure

13,000 de specii care 
trăiesc în pădurile virgine 
protejate

28 zimbri reintroduși în sălbăticie, 
în Carpații Meridionali

4 specii de sturioni 
protejate

4000 de hectare 
de zone umede 

renaturate

1000
1000 de tineri activi pentru 

natură



înscrie-te!
Alege una din curse și devino un alergător 
panda. Anul trecut am fost peste 120 de 
alergători!

Completează formularul de înscriere: 

www.wwf.ro/teampanda

aleargă! 
Pregătește-te pentru alergare și bucură-te de 
experiență! 

Gândul că vei alerga pentru natură și zimbri îți 
va da putere în ziua cursei și vei ști că efortul 
tău contează. Iar noi te vom încuraja pe traseu 
până la Finish! 

strânge fOnduri
pentru cauza nOastră 
 Ajută natura și strânge minim 500 lei* pentru 
readucerea zimbrilor în Carpații Meridionali. 

*Sumă recomandată pentru alergătorii la cursele 
competitive: ștafetă, semimaraton și maraton. Pentru 
cursa populară, suma minimă este 30 lei (taxa înscriere 
la organizatori).

Platforma Galantom este soluția pentru a 
strânge fonduri online, în mod simplu și 
transparent.Te vom ajuta să îți creezi pagina 
de fundraiser după ce te înscrii în Team Panda 
WWF:

• Crearea paginii: trimite-ne fotografia ta, 
numele și obiectivul financiar pe care ți-l 
propui (minim 500 ron pentru probele 
competitive), iar noi îți vom crea pagina 
personală;

• Activarea paginii: pagina ta devine publică 
din momentul în care se face prima donație

• Fă cunoscută pagina ta: spune-le tuturor celor 
din jur: prieteni, familie, colegi de serviciu și 
vecini. Trimite-le linkul, ei pot dona simplu 
și în siguranță, de oriunde și oricând. În plus, 
pot lăsa mesaje de încurajare pe pagina ta. 
Vorbește-le și altora despre cum ne pot susține.

Pentru cei care preferă să doneze direct prin 
bancă, iată și contul nostru bancar pentru 
donații:

alege! 
 Alege una din curse, după puteri și nivelul de 
pregătire:

3,6 km

Cursa populară, dacă ești la început cu 
alergarea.

4 x 10,5 km

Ștafeta, dacă ai 3 prieteni cu care să împarți 
provocarea în echipă. 

 21 km 

Semi-maraton (în max. 3 ore), dacă ai mai 
alergat minim 10 km și ești în formă

42 km 

Maratonul (42,195m in maxim 6 ore), 
pentru alergători experimentați și pregătiți 
pentru distanțe lungi.

sustine-ne! 
Strânge minim 500 lei* pentru cauza noastră. 
Poți fi mândru că alergi pentru o cauză bună, cei 
din jur vor aprecia efortul tău! 

SFAT:
Asigură-te că prima donație pe care o primești 
este una importantă, pentru că asta va da un 
exemplu donatorilor să continue la un nivel 
similar

IBAN: RO84 BACX 0000 0000 3265 7250  
deschis la UniCredit Tiriac Bank, sucursala Unirii.alerg cu zimbrii



ce primești 
în team 
panda 

Te alături celor cărora le pasă de natură, iar noi 
îți mulțumim pentru ceea ce faci. Îți oferim: 

•  Tricoul TEAM PANDA

•  Înscriere gratuită la competiție

•  Distracție la cortul WWF în weekendul cursei 

•  Pasta party 

•  Sprijin înainte de cursă – cu sfaturi pentru 
antrenament și fundraising

•  Încurajare în timpul alergării: mascotele WWF 
și susținătorii noștri vor fi pe traseu!

•  Foto la finish, cu medalia și cu mascota PANDA

•  After-party cu multe premii surpriză 

Nu în ultimul rând  … MÂNDRIA CĂ AJUȚI 
la reintroducerea zimbrilor în sălbăticia din       
Carpații Meridionali în proiectul derulat în   
parteneriat cu REWILDING EUROPE

alerg cu zimbrii
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Thank you!
Iti multumim ca ai ales TEAM 
PANDA WWF 
La Maratonul Bucuresti 2015!

www.wwfdcp.ro  
Grupul FB:Team Panda 

te-am cOnvins că 
merită să alergi cu 
nOi? înscrie-te aici:
www.wwf.ro/teampanda

Termenul până la care te poți înscrie: 20 septembrie 

Nu mai e necesar să te înscrii pe site-ul oficial,

facem noi asta pentru tine!*

 

WWF 
este partener 

caritabil al cursei, 
vom putea înscrie doar 

alergătorii care până la 20 
septembrie au strâns 250 de 
lei, restul sumei poate fi strâns 
până în prima săptămână după 
cursă. Taxa de înregistrare va fi 
achitată de WWF și pe langă ce 
iți oferim noi, vei primi și kitul 
oficial de alergare anunțat de 
organizatori.

Nu veni singur, vino cu 
prietenii sau familia!

Dacă îți place să alergi, nu 
veni singur! Invită-ți colegii și 
prietenii să alerge și dacă nu îi 
convingi din prima, cheamă-i 
ca spectatori, să te încurajeze 
în ziua cursei și să se bucure de 
experiență împreună cu tine.  

Se vor distra pe cinste și vor 
afla ce înseamnă energia din 
ziua unui concurs de alergare.

Îți mulțumim că ai ales 
TEAM PANDA WWF 
la Maratonul București 2015

Intră în grupul nostru pe 
Facebook:

team panda wwf-romania

Te poți înscrie aici: 
wwf.ro/teampanda

Pentru mai multe informații 
suntem aici: office@wwfdcp.ro
sau scrie-i direct Cristinei Haita

email: chaita@wwfdcp.ro 
telefon: 0730098712alerg cu zimbrii


