
ARRIBA EL MAIL
AL TEU CORREU

T'apuntes?
Et proposem organitzar una cursa solidària a
benefici de l'ONG DREAM NEPAL (rescatem
infants que viuen a les presons mentre els
seus pares estan complint condemna). Si vols
saber-ne més pots visitar la nostra web
www.dreamnepal.org 
També ens trobareu a 

SÍ

Decidiu organitzar la
cursa al vostre centre
Tan fàcil com respondre aquest mail dient
que us apunteu. A partir d'aquest moment,
estareu en contacte amb un membre de
l'ONG per a fer-vos més fàcil l'organització.

PACK
PER A

LA CURSA

 
Us farem arribar un paquet amb tot allò
necessari per a la cursa: dorsals, carnet de
patrocinadors, corda de sortida i diplomes
per a tots els participants. 
Mentre, podeu anar decidint la durada de la
cursa i el recorregut d'aquesta, per exemple
fer voltes a una de les pistes de l'escola.
Penseu a demanar permís a la policia si
decidiu fer-ho fora de l'escola. I per suposat,
poden ser diferents recorreguts i temps
segons les edats.

ABANS
DE LA CURSA

 
Cada participant ha de buscar persones que
patrocinin la seva carrera, per exemple algú
de la seva família, el forner del poble...
Hauran de pactar amb aquests quants
diners li donaran per cada volta que faci. La
quantitat de patrocinadors és il·limitada.
IMPORTANT: apuntar-ho al carnet de
patrocinadors.
 
Expliqueu als infants el perquè de la cursa,
visiteu la pàgina web i el canal de youtube.
Assenyaleu al mapa on està Nepal, apreneu
alguna paraula nepalí i si us ve de gust
investigueu més sobre el país. Si els infants
tenen preguntes curioses sobre l'ONG
també ens les podeu fer arribar i us
contestarem amb molt de gust. 

MÉS  I NFO :  CURSA@DREAMNEPAL .ORG

DIA DE LA CURSA

Correm per
un objectiu en comú

Gaudiu del dia, convideu les famílies dels
infants a participar i/o animar i celebreu la
vostra bona acció.
Veureu que als dorsals hi ha unes caselles per
apuntar les voltes que fa cada participant.
Organitzeu l'alumnat per a que es vagin fent
les marques els uns als altres. 
IMPORTANT: no perdre els dorsals.

PER ACABAR

 
Cada participant ha de fer el recompte de
voltes i informar els seus patrocinadors per
a que li donin els diners acordats. Una
vegada han entregat els diners a l'escola els
podeu fer entrega dels diplomes.
Quan tengueu els diners de tots els
participants, podreu fer l'ingrés a l'ONG i us
enviarem un Diploma per a l'escola carregat
de GRÀCIES.

CURSA SOLIDÀRIA
TU CORRES, NOSALTRES GUANYEM


