700 километра за МГ „Баба Тонка“
Даниел Иванов бяга 100 поредни дни по 7 километра на ден
Цел: набиране на средства за обновяване на спортната база на гимназията
НАЧАЛОТО
„Всичко започна с: „Не можеш да избягаш 100 поредни дни по 7км“-„Мога“-„Не
можеш!“-„Хайде на бас“-„Хайде де! За 200лв!“-„Хаха, дадено!“... Хванах се на още
няколко баса, за да се мотивирам с бягането. След 24ч станаха над 1000лв. „Ако
успея – казах си в този момент – ще ги даря за смислена кауза“.
Това разказа Даниел Иванов, МГвипуск’09.
ИНИЦИАТИВАТА НА ДАНИЕЛ
В МГ „Баба Тонка“ се предлагат широк спектър от извънкласни дейности,
които оформят всестранно развити личности – спорт, концерти, СИП занятия, Драмсъстав и други. Дисциплина, отговорност, воля, работа в екип и добро физическо
здраве са само част от това, което ми дадоха спортните отбори на гимназията.
Безценен опит за цял живот. В подкрепа на спортните дейности и след разговор за
нуждите на гимназията с директора реших да даря всички събрани пари за
обновяване на спортната й база.
ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВАТА
За да подкрепим Даниел ще бягаме 7 километра в Парка на младежта на 26
май 2017 г. Започваме в 13.00 часа от вазата.
УСПЕХ
Facebook: @OutrunTheFund
Към 24ти април 2017 = ден 14 от 100 вече имаме подкрепата на 67 благодарители с общо £1634 = 32% от целта £5000.
Вярваме, че чрез съвместните усилия на приятели, познати, непознати, учители,
родители и бизнеса ще постигнем нашата обща цел!
ЩЕ СЪБЕРЕМ 20 000 ЛВ. И ЩЕ КУПИМ НОВИ УРЕДИ ЗА СПОРТ
Вижте списъка с уреди на сайта на МГ „Баба Тонка“.
ПОДКРЕПА С ДАРЕНИЕ ПО СМЕТКА
Желаещите да подкрепят инициативата могат да използват банковата сметка
на Училищното настоятелството към МГ „Баба Тонка“1:
IBAN: BG03STSA93000006357513
BIC: STSABGSF
Основание: “ДАНИ“ (насочва средствата към фонда за кампанията)
Детайли за усвояваните средства ще бъдат публикувани в края кампанията на сайта
на гимназията и facebook страницата на кампанията.
КОНТАКТИ
Даниел Иванов, инициатор на събитието: 0887 999 630 или ivanov.d@hotmail.com

Сдружение с идеална цел за общественополезна дейност “Училищно настоятелство към
Математическа гимназия „Баба Тонка” е учредено с решение на Русенски окръжен съд № 3720 от
04.12.1996 г., БУЛСТАТ 117040420, адрес: 7000, Русе, ул. “Иван Вазов” № 18, и се представлява от
Наталия Кръстева - председател на Управителния съвет.
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Митко Кунчев, секретар на Настоятелството: 0888 999 175 или direktor@mgbabatonka.bg

