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...PRO budoucí generaci
paralypionikù
Sportovní slovník za černého koně označuje sportovce nebo tým,
který nemá zřejmé šance na vítězství. Dostane-li však takový černý
kůň šanci, překvapí. Fanoušci černé koně milují, protože do sportu
přináší nečekané zvraty. Odhodlání a vůle to nevzdat je cesta, která
vede k vítězství. V dostihu, zvaném svět, nejsou děti se zdravotním
postižením favorité a málokdo si na ně vsadí. Ale pokud dostanou
šanci, přesvědčí Vás, že jste vsadili správně.

závod, který maže rozdíly
Vyrovnáme šance na vítězství! S handicapem i bez na jedné startovní čáře – na stejných závodních speciálech. Alexova velká
cena představuje seriál závodů, který maže rozdíly mezi dětmi. Jedná se o jedinečný způsob, s nímž poodhalíme, co se skrývá za
závojem handicapu. Děti společně závodí na speciálních kolech, jež ovládají pouze rukama.

vaše závodní stáj
POMOC DÌTEM i REKLAMA
Přidejte se do ojedinělého projektu a změňte Status Quo ve světě handicapovaných dětí!
Máme pro Vás nabídku reklamy, která je nejen skutečně vidět, ale navíc pomáhá. Pořiďte si Vašeho osobního závodního koně
v podobě handbiku. My Vám ho ustájíme, postaráme se o něj, a pokud budete mít zájem, seženeme i žokeje, který bude na handbiku s logem Vaší společnosti závodit.

základní balíèek.... 50.000 Kè

nasazení na závod.... 3.000 Kè

váš stájový jezdec

Polep loga Vaší společnosti na speciálu ze všech
stran, 3 roky garance polepu, 5 000 Kč příplatek
za barvu na přání, speciál bude bezplatně
zapůjčen a využíván dětmi.

Reklama bude účinnější, pokud bude vidět.
Vašeho plnokrevníka na každý dostih připravíme,
na místo závodu dopravíme a zajistíme jezdce
z řad “zdravých” dětí.
Cena je 3 000 Kč za každou účast na závodě, jež
doložíme reportem a fotografiemi.

Chcete, aby Vaše stáj měla svého jezdce? Není
problém, naši “lovci hlav” Vám najdou toho
nejlepšího. 10 000 Kč dresy i pro doprovod,
rukavice, přilba. 6 000 Kč za účast/závod.

www.cernikone.cz

Finanční prostředky budou ve výši 5.000 Kč předány
Vašemu jezdci. 1.000 Kč je platba za 100% servis.
Cena za dresy je včetně grafické přípravy.

2021 plánované závody

www.cernikone.cz

www.alexuvsvet.cz

kluk alex

patron všech handicapovaných dìtí
Alex je kluk jako každý jiný, trochu rošťák, ale srdce má na
správném místě. Je vzorem dětem i dospělým. Prostřednictvím
kreslených příběhů nás seznamuje s problematikou handicapu
a ukazuje nám, jak by svět mohl vypadat.

alexova velká cena
Prostřednictvím Alexe a jeho příběhů budeme děti seznamovat
se závody speciálních kol a zvyšovat jejich prestiž.

