40ÅR
– OG I BEDRE FORM
END NOGENSINDE
Dét skal fejres! Snør kondiskoene og vær med til
DHL Stafetten Københavns 40 års jubilæum
mandag 24. – fredag 28. august 2020.

1
VÆLG JERES DAG
DATOER
DHL Stafetten Kbh afholdes i uge 35,
fra mandag den 24. – fredag den 28. august 2020.
STARTTIDER
Stafetten starter hver aften kl. 18.00,
og walk starter kl. 18.30.
STED
Fælledparken, 2100 København Ø

2
SAML & TILMELD
JERES HOLD
STAFET
Hver af holdets 5 deltagere løber 5 km, så holdet
tilsammen løber 25 km.
WALK
Hele holdet går 5 km i samlet flok.
PRIS
725 kr. per hold inkl. årets DHL-madkasse
I kan frit skifte fra stafet til walk eller omvendt
frem til den 5. august.

BESTIL TELT
Husk at bestille plads i teltbyen, så I får en hyggelig
ramme om jeres DHL-aften. Når I bestiller telt, er der
også sørget for borde og bænke.
PRIS
1020 kr. (ex moms) for telt, borde og bænke
til 8 personer.

BESTIL JERES TELT PÅ STAFET.DK
Har I brug for hjælp til jeres teltbooking, så ring
til Stafettelt på tlf.: +45 70 22 35 11

TILMELD JERES HOLD PÅ
SPARTA.DK/DHL
Fold indbydelsen ud, så finder I en plakat til at hænge op i jeres
virksomhed, så alle ved, hvilken dag I deltager.

Hvis I er mere end 25 hold, kan I få en virksomhedsaftale,
som gør det nemmere at administrere jeres tilmelding.
Skriv til virksomhedsaftale@sparta.dk

FYRRE, FESTLIG OG I FÆNOMENAL FORM

40 år er ingen alder, så længe man holder sig aktiv og i bevægelse. Sammen med jer har det
været sjovt at få sved på panden, og hvert år har flere og flere sluttet sig til festen enten i
løbesko eller på gåben. Takket være jer er det, der startede som en lidt skør ide, nu blevet til
verdens største motionsbegivenhed og et fællesskab på tværs af fysisk form, alder, branche
og arbejdstitler. Vi glæder os til at fejre vores 40 års fødselsdag med jer!
Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I er altid velkomne til at ringe til os på
tlf.: +45 35 26 69 00 eller skrive til os på sparta@sparta.dk

VI DELTAGER I

DHL STAFETTEN
KØBENHAVN
DAG DEN

. AUGUST 2020

STAFET
Løb 5 x 5 km
stafet

WALK
Gå 5 km med
dit hold

TRADITION
& MOTION
Alle kan
være med

VI SES TIL

KØBENHAVN 1981 – 2020

SPARTA.DK/DHL

