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Hvad er MYANMARATON?
MYANMARaton er et sponsorræs, hvor du får venner,
bekendte, familie, klasselærere, tanter, onkler, naboer,
Mærsk og den lokale brugsmand, til at sponsorere et beløb
for hver gang du ________________________. Dine
præstationer lægges derefter sammen, hvorefter du
afregner med din sponsor. Pengene gives til din leder eller
sættes ind på kontonummeret her på siden. Nu kan de
FRIVILLIGE unge i Myanmar lave endnu flere fede ting
for deres medmennesker gennem dit, FDF og KFUK &
KFUKs projekt:

Minglabar Myanmar
Fundament for forandring

Kontrakten
Du starter med selv af underskrive
kontrakten. Derefter henvender du dig
til din(e) sponsorer og beder dem
underskrive sponsorkontrakten. Det gør
de selvfølgeligt glædeligt, eftersom du
har holdt verdens bedste tale om hvor
fedt et projekt Minglabar Myanmar er,
og hvor vigtigt det er, at de helt
FRIVILLIGT hjælper netop dig. Nu har
i en fælles aftale om, at du
____________________ så mange
gange som overhovedet mulig, og at din
sponsor vil støtte med ______ antal
kroner for hver gang.

	
  
GUIDELINE FOR MYANMARTON

JAMEN, HVORDAN GØR MAN?
1. Dine sponsorer kontaktes. Du fortæller ihærdigt om sponsorløbet, hvorefter
de charmeres til at være sponsor for dig i MYANMARaton.
2. Dine sponsorer udfylder sponsorkontrakten (se herunder) med aftale om et
antal kroner for hver ________________ du udfører.
3. Du medbringer derefter den underskrevne kontrakt til din leder inden
d. ________.
4. Du mødes med alle de andre d. __________ hvor hele arrangementet afvikles,
og kæmper det bedste du har lært.
5. Du udfører så mange ________________, som du overhovedet kan.
6. Din leder holder øje med, om det forløber efter reglerne og uden snyd
(de kender dig bedre end du tror J ).
7. Efter løbet opsøges sponsorer, og de hårdt optjente sponsorpenge samles ind
eller indbetales på kontonummeret eller Mobile Pay, der står på kontrakten.
8. Nu kan de unge i Myanmar lave endnu federe frivillige projekter, og
derigennem skabe fundament for forandring.

	
  

	
  

SPONSORKONTRAKT
Til udøveren af MY ANMARaton:
Jeg __________________
tilstræber hermed at yde mit absolut ypperste for at hjælpe unge i Myanmar
med at skabe et fundament for forandring. Jeg ønsker derfor, at du, kære
sponsor, vil støtte mig og projekt Minglabar Myanmar med MEGA MEGA
mange penge, for hver _________________________ jeg udfører.
	
  
	
  
	
  
Til Sponsor:
	
  
Na vn,
e-ma il/mobil

Sp onsorat pr.
udført _________.

Underskrift

☐5 kr p r. u dfø rt
☐1 0 kr. p r. u dfø rt
☐Fas t b eløb på ______kr.
☐____ b elø b p å _____ kr.
☐1 .56 7 kr. p r. udfø rt J.

Na vn,
e-ma il/mobil

Sp onsorat pr.
udført _________.

Underskrift

☐5 kr p r. u dfø rt
☐1 0 kr. p r. u dfø rt
☐Fas t b eløb på ______kr.
☐____ b elø b p å _____ kr.
☐1 .56 7 kr. p r. u dfø rt J.

	
  

Ind b etaling til :

8075
Kontonr.: 000 1455 140
Reg.:

	
  

	
  

Mo b il ePay :

51 41 10 00

Na vn,
e-ma il/mobil

Sp onsorat pr.
udført _________.

Underskrift

☐5 kr p r. u dfø rt
☐1 0 kr. p r. u dfø rt
☐Fas t b eløb på ______kr.
☐____ b elø b p å _____ kr.
☐1 .56 7 kr. p r. u dfø rt J.
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e-ma il/mobil

Na vn,
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Sp onsorat pr.
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Underskrift

Sp onsorat pr.
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☐5 kr p r. u dfø rt
☐1 0 kr. p r. u dfø rt
☐Fas t b eløb på ______kr.
☐____ b elø b p å _____ kr.
☐1 .56 7 kr. p r. u dfø rt J.

☐5 kr p r. u dfø rt
☐1 0 kr. p r. u dfø rt
☐Fas t b eløb på ______kr.
☐____ b elø b p å _____ kr.
☐1 .56 7 kr. p r. u dfø rt J.
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☐1 .56 7 kr. p r. u dfø rt J.

Underskrift

