ZEBRA NIGHT RUN organizujeme v mestách Turčianske Teplice a Martin. Obe trasy majú svoje
špecifiká. Trasa v Turčianskych Tepliciach sa z veľkej časti beží cez les s čím je spojený vyšší stupeň
adrenalínu, napriek tomu vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých bežcov. Trasa v meste Martin je
situovaná prevažne v rovinatej a trávnatej časti v okolí mesta. Oba behy majú rozdelené trasy na 10
km a 5 km. Znížili sme vekovú hranicu pre bežcov a behu sa môžu zúčastniť bežci v kategórií Teenager
od 13 do 17 rokov a taktiež bežci kategórie Junior vo veku od 8 do 12 rokov na vzdialenosti 750m.
Podujatie je kompletne technicky zabezpečené vrátane čipovej technológie na meranie času, svetelnej
a hudobnej techniky, stánok s občerstvením a ďalšie. Novinkou behu v roku 2020 bude umiestnenie
malých svetielok na trase, ktoré zatraktívnia a zefektívnia samotný beh a umožnia zlepšiť výsledky
jednotlivých bežcov.
Cieľom ZEBRA NIGHT RUN na rok 2020 je podporiť vyzbieranou sumou Centrum pre deti a rodiny
Martin. Zariadenie je zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho
prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu.
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.
Vykonávame pobytové opatrenia pre dieťa a plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po
ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.
Miesto vykonávania opatrení:
Centrum pre deti a rodiny, Ul. Hviezdoslavova 62, 036 01 Martin (kmeňová budova).
Deťom umiestneným v profesionálnych náhradných rodinách sa starostlivosť poskytuje
v domácnostiach profesionálnych náhradných rodičov.
Celkový počet miest v Centre pre vykonávanie opatrení pobytovo formou je 82 miest, z toho 20 miest
je pre deti v profesionálnych rodinách (10 profesionálnych rodín).
Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu v
- profesionálnych náhradných rodinách,
- samostatne usporiadaných skupinách zriadených v budove a to v
1. dvoch samostatných skupinách,
2. dvoch špecializovaných samostatných skupinách pre deti s duševnou poruchou,
3. štyroch špecializovaných samostatných skupinách pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím

Vyzbierané finančné prostriedky z behu, by sme použili na zakúpenie elektroniky pre deti na
samostatne usporiadaných skupinách:
- počítač s príslušenstvom al. notebook, tlačiareň (využitie pri plnení školských povinností
detí)
rádiomagnetofón, hudobné nástroje (využitie pri počúvaní relaxačnej hudby na uvoľnenie napätia
detí, počas muzikoterapie ako aj spoločenských aktivitách detí).

Názov: ZEBRA NIGHT RUN Martin, štart/cieľ pri Slovenskom národnom múzeu
v Martine, Malá hora 4064, 036 01 Martin
Prihlasovanie: https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/461
Kategórie muži/ženy osobitne 10 a 5 km:
2003 - 1990
1989 - 1969
1968 –
Kategórie muži/ženy osobitne 10 a 5 km:
2003 – 1990
1989 – 1969
1968 Kategória teenager osobitne dievčatá/chalani 10 a 5 km:
2004 – 2007
Junior chalani/dievčatá osobitne 750m
2008 – 2012

Názov: ZEBRA NIGHT RUN Turčianske Teplice, štart/cieľ pešia zóna,
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
Prihlasovanie: https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/458
Kategórie muži/ženy osobitne 10 a 5 km:
2003 - 1990
1989 - 1969
1968 –

Kategórie muži/ženy osobitne 10 a 5 km:
2003 – 1990
1989 – 1969
1968 Kategória teenager osobitne dievčatá/chalani 10 a 5 km:
2004 – 2007
Junior chalani/dievčatá osobitne 750m
2008 - 2012

