WALDORFSKI MARATON NA KRIM
Waldorfska šola Ljubljana se dejavno trudi spodbujati učence in dijake k redni in
zdravi telesni aktivnosti in pozitivnemu odnosu do gibanja. Del teh aktivnosti je tudi
že tradicionalni waldorfski maraton na Krim, ki bo organiziran v nedeljo, 14. 10.
2018, in vsem ljubiteljskim tekačem ponuja prijetno tekaško druženje po zelenih
poteh Ljubljanskega Barja in Krima, zahtevnejšim tekačem pa zadnji daljši
pripravljalni tek pred ljubljanskim maratonom.
Lani je bil waldorfski maraton na Krim ena izmed prireditev v sklopu praznovanja 25obletnice Četrt na sto, zato smo ga organizirali kot športni dan. A tudi letos si k
sodelovanju si želimo spodbuditi čim več učencev, dijakov, staršev in učiteljev, zato
vas lepo vabimo, da se na zeleno pot čez Barje in na Krim podate v razredni,
starševski oziroma učiteljski štafeti ali pa na eni izmed ponujenih razdalj: na 42 km
lahko štartate ob 9.00 uri izpred Waldorfske šole Ljubljana (Streliška 12), na 21 km
ob 11. uri pri Podpeškem jezeru, na 8 km pa ob 13. uri na odcepu za Krim (cesta
Preserje – Rakitna). Na koncu vse tekače čaka topli obrok.
Letos smo malenkost spremenili štafete: predaj bo le še osem (etap torej devet,
zadnjih 500 metrov pa teče cela ekipa skupaj), kar bo omogočilo še več druženja:
tako zaradi malce daljših etap kot večjega števila tekačev na posamezni etapi.
Prepričani smo, da nas bosta skupna pot in cilj še bolj povezala, saj je tek družabne
narave. Ob poti bodo okrepčevalnice z vodo, čajem in drugimi napitki, sadjem ter
sladko-slanimi prigrizki, ki bodo poskrbele, da bo druženje še bolj brezskrbno. Na
cilju vse udeležence čaka še topli obrok in organiziran prevoz v Ljubljano.
Prispevek za kritje stroškov znaša 15 evrov za 42 km in 12 evrov za krajše proge (22
km, 12 km in štafete). Za prevoz z avtobusi iz Ljubljane do štartnih mest na 22 in 8
km ter nazaj bo poskrbljeno.
Prijave zbiramo do 7. oktobra. Prijavite se lahko prek spleta, povezavo boste kmalu
našli na šolski spletni strani. Posamezniki se lahko prijavijo na
https://goo.gl/forms/LyftCXZvuOxPD4bs2, štafete pa na
https://goo.gl/forms/iwVZrxTYwyLYqBRC2.
Za vse dodatne informacije o prijavi se obrnite na Tinko Pelhan
(tinka.pelhan@waldorf.si), če vas zanimajo informacije o progi, pa na Iztoka Kordiša
(041/456-895).
Upam, da se vidimo in da s skupnimi močmi naredimo korak naprej pri spodbujanju
gibanja otrok in mladine!
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