Häng med i Star for Life Fun Run!
Star for Life Fun Run är ett motions- och välgörenhetslopp där
skolelever från Sverige springer till förmån för skolelever i Sydafrika
och Namibia. Ordna ett lopp på din skola och gör det till ett festligt
event där alla kan vara med och röra på sig - tillsammans för andra!
Genom att samla in pengar i samband med loppet kan ni kan hjälpa
barn i södra Afrika. 200 kronor ger en elev tillgång till Star for Lifes
program under ett helt år.

Vad är Star for Life?

Star for Life är en ideell organisation som

arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Genom ett unikt utbildningsprogram
stärker vi elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning
och hålla sig friska. På så sätt kan de skapa sig en bättre framtid och bidra
till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Vi finns i dag i 120 skolor i
Sydafrika och Namibia.

Hur funkar det?

Mät ut en bana på skolgården eller i en park på

cirka 500 meter, beroende på årskurs. Målet är att alla ska springa så många
varv som möjligt. Eleverna ska i förväg hitta sponsorer, t.ex familj, vänner eller
ett lokalt företag som sponsrar med en valfri summa per varv som de springer.

I förväg

Välj ett datum och bestäm vilka klasser som ska delta. Ha

gärna ett kickoff-möte för de klasser som ska delta i loppet ett par veckor innan
skolloppet. Då kan ni presentera loppet och informera om Star for Life, genom
att t.ex visa filmerna nedan. De har nu ett par veckor på sig att skaffa så många
sponsorer som möjligt. Det behöver naturligtvis inte vara stora summor, varje
krona räknas.

På eventdagen

Eleverna lämnar in sina ifyllda insamlingslappar och

springer så många varv de orkar under en bestämd tid. Funktionärer ansvarar
för att räkna varv för varje elev. När tiden är ute skriver ni antal varv på elevens
blankett. Senare kan ni lätt räkna ut hur mycket pengar varje elev har sprungit
in. Ta kopior på blanketterna och returnera dem till barnen, vars jobb sedan
är att få varje sponsor att swisha in sitt bidrag till skolan eller till en ansvarig
lärare.

Följ med till en skola i
Sydafrika

Lyssna på musik
från Star for Life

Här berättar elever om
sina framtidsdrömmar

Gör loppet till en fest genom att servera fika eller korv, bra

musik, kanske ett pris för den med roligaste utklädsel. Eller varför inte göra det
till en tävling? Vem samlar flest sponsorer eller vilken klass får ihop mest pengar?

Efter loppet

När alla pengar kommit in kan ni antingen swisha till Star
for Life på 900 1611 eller betala in till vårt bankgiro på 900-1611. När pengarna
kommit oss tillhanda tillhanda får ni ett diplom som ni kan skriva ut till alla
deltagare.
Hoppas ni vill delta i Star for Life Fun Run och stötta Star for Lifes arbete i
Namibia och Sydafrika. Läs mer om vår verksamhet på www.starforlife.se

Anmälan och frågor:
Lois Petersson
lois@starforlife.se
+ 46 (0) 733 933 963

