
УЧАСТЬ КОМАНДОЮ



50 000 людей 
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ВМИКАЙТЕ Пробіг на probig.kiev.ua
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учасники, групи підтримки та гості столиці

Майдан Незалежності

2
0
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0 Залишайтеся вдома! 

об’єднаймо зусилля у боротьбі з COVID-19!
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https://www.facebook.com/watch/?v=2220507651336506
https://www.facebook.com/watch/?v=2220507651336506
https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/videos/2220507651336506/https:/www.facebook.com/Probegpodkashtanami/videos/2220507651336506/
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2020 – 2021
Цього року ми просимо кожного учасника у День Києва залишитися вдома, не виходити на пробіжку!
Команди не зможуть фізично подолати дистанцію Пробігу та провести тімбілдинг для колективу, проте вони
матимуть можливість проявити свою корпоративно-соціальну відповідальність!
Благодійні внески будуть спрямовані на допомогу українським лікарям та медичним закладам у період пандемії.

#ПробігONлайн
31 травня 2020 року, в День Києва

старт о 9:00 на probig.kiev.ua

28-й «Пробіг під каштанами»
30 травня 2021 року, в День Києва

старт о 9:00 на Майдані Незалежності

Всі внески, сплачені заявки від учасників, а також від корпоративних 
команд, будуть збережені та перенесені на 2021 рік.



Наповнення: Пробіг з 1993 року від чорно-білих кадрів та 146 учасників до кольорового полотна в серці столиці та
більше 20 000 благодійників; роз’яснення причин нового формату та інформація по кількість учасників і суми
зібраних коштів; звернення від представника влади, тренера, учасників для підтримки позитивного емоційного та
фізичного стану глядачів; розповідь про кожен старт, його історію створення; руханка з олімпійською чемпіонкою;
переведення комунікації на старт Пробігу – Майдан Незалежності, де у реальному часі один бігун подолає
дистанцію за кожного учасника.

#ПробігONлайн 

9:00 – 10:30

старт на www.probig.kiev.ua

Live-трансляція зі студії                     
на youtube, facebook та сайт.

У студії: ініціатор проєкту «Пробіг 
під каштанами», Мер Києва або 

Міністр спорту, учасники 
попередніх років,  тренер.

http://www.probig.kiev.ua/
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https://probeg.kiev.ua/online/


#ПробігONлайн

Можливості долучення до благодійного 
#ПробігONлайн на probeg.kiev.ua/online:

 Інформація про команду, кількість учасників,    
лінк на сайт та текст-побажання лікарям.

 Фотографія команди або колаж з фотографій. 
750*150 pix, jpg. Картинку відправляйте на 
info@probeg.kiev.ua, зазначте реєстраційний №, він же     
номер рахунку

 Логотип команди з’явиться в «каруселі» на 
початку сторінки. 

31 травня у прямому ефірі ми оголосимо 
команди з кількістю учасників від 50 осіб!  

https://probeg.kiev.ua/online/
mailto:info@probeg.kiev.ua


РЕЄСТРАЦІЯ

НА САЙТІ probig.kiev.ua до 31.05.2020р. включно! 

Благодійний внесок – 100 гривень з учасника.
Розмір внеску не змінюється від кількості учасників, 
форми розрахунку чи часу реєстрації на Пробіг. 
Документи Благодійного Фонду >>

Кількість учасників у команді – від 10 осіб. 
Максимальний показник відсутній.

Здійснити оплату згідно рахунку Ви можете як 
юридична або фізична особа. 

Реквізити для проведення оплати через банк або 
мобільні додати, зазначені у рахунку. При здійсненні 
платежу, обов’язково зазначайте номер рахунку. 

відео-інструкція ЗРАЗОК РАХУНКУ

Оригінал рахунку та акти відправимо 
Укрпоштою на адресу, яку Ви 
зазначили при реєстрації команди.

https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
http://www.probig.kiev.ua/
https://probeg.kiev.ua/pro-probig/blagodijnij-fond/
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
https://youtu.be/2n1cz_2NNRI
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ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА

31.05.2020
ЗУСТРІНЕМОСЬ ONЛАЙН



Організатори заходу «Пробіг під каштанами»: 
БФ «Пробіг під каштанами», ТОВ «АМК «Dialla» та КМДА

Організатор та Президент Фонду – Ірина Кузнєцова,  irina@dialla.com
Керівник проекту – Галина Філімонова, 067 401 21 55, joinus@probeg.kiev.ua 

01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 10-12, оф.4    |   +38 (044) 361 59 11    |    joinus@probeg.kiev.ua    |    www.probig.kiev.ua

ВМИКАЄМО #ПРОБІГONЛАЙН!


