VI GØR DET IGEN

FIRMAFESTEN
VENDER TILBAGE
– FOR 40. GANG

Når de lune aftener vender tilbage, og vi igen kan mødes
med kollegaerne, er vi klar til at snøre løbeskoene og byde jer
velkommen i Fælledparken til en corona-sikker
og festlig firmafest for 40. gang.

30. AUGUST - 3. SEPTEMBER

2

1
VÆLG JERES DAG

TILMELD JERES HOLD

BESTIL TELT

DATOER

VÆLG STAFET ELLER WALK

DHL Stafetten Kbh afholdes i uge 35,
fra mandag den 30. august – fredag den
3. september 2021.

Et stafethold består af 5 deltagere, som
hver især løber 5 km – tilsammen 25 km.
Et walkhold går 5 km i samlet flok.

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.

STARTTIDER

PRIS

PRIS

Stafetten starter hver aften kl. 18.00,
og walk starter kl. 18.30.

750 kr. per hold inkl. årets
DHL- madkasse eller snackkasse

1060 kr. (ex moms) for telt, borde og
bænke til 8 personer.
Har I brug for hjælp til jeres teltbooking,
så ring til Stafettelt på tlf.: 70 2235 11

STED

Fælledparken, København Ø

TILMELD JER PÅ
SPARTA.DK/DHL

BESTIL TELT PÅ
STAFET.DK

I kan trygt tilmelde jer DHL Stafetten, som selvfølgelig vil overholde alle gældende retningslinjer for
et coronasikkert arrangement. Hvis eventet må aflyses pga. corona, er I sikret fuld refundering.

HVAD MED CORONA?

I kan trygt booke jeres startnumre og telt til DHL Stafetten Kbh. Vi tror i hvert
fald på, at vi til sensommeren igen kan samles til en fantastisk aften, der samtidig overholder de corona-retningslinjer, der måtte være. Hvis DHL Stafetten
alligevel må aflyses, refunderer vi jeres tilmelding samt det fulde lejebeløb for
teltbooking. Teltbooking kan i øvrigt frit afbestilles indtil 1. august.

HAR I BRUG FOR HJÆLP?

Er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere planlægningen af jeres
DHL-aften? Vi er klar til at hjælpe jer med at få styr på jeres
spørgsmål og bookinger.

3526 6900

SPARTA@SPARTA.DK

