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Voucher for all our participants
Code: The Lakes Race
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Registration: https://123go.vn/pocari-sweat-run-2019/checkout

This is an example

 

Send me your vouches 



Introduction 
Welcome to THE "Orphans Race"

For the first edition (07/04/2019), 3 distances were organised, 650 runners took the
challenge and 125 orphans from Que Huong Charity Center have been invited /

sponsored to join the Kids Race. 
Running is an excellent opportunity for children to gain confidence and self-esteem.

We believe that sports and running can change life, so that is why orphans are invited
and sponsored in this event.

For this second edition (20/10/2019), 5 distances are organised including a Baby
Race. Giving a taste of running and challenge for these early birds was one of our

objectives for this edition. We are proud to welcome 189 orphans from Picasso, Long
Hoa, Que Huong, Poussiere de Vie, The Little Rose Orphanages in addition to over

1200 runners. We wish you all good luck !! 
* Note: The race is only possible thanks to the support of the National University.

Chào mừng các bạn đến với "Cuộc đua chạy vì Trẻ em" 
Đối với phiên bản đầu tiên (07/04/2019), 3 cự ly được hình thành, 650 vận động viên đã tham
gia thử thách và cùng 125 trẻ mồ côi từ Trung tâm từ thiện Quê Hương đã được mời / tài trợ

để tham gia Cuộc đua trẻ em - Kids Race. 
Có thể nói, chạy bộ là một cơ hội tuyệt vời để trẻ có được sự tự tin và vượt lên chính mình.

Chúng tôi tin rằng thể thao và chạy bộ có thể thay đổi cuộc sống, vì vậy đó là lý do tại sao trẻ
mồ côi được mời và tài trợ trong sự kiện này. 

Đối với phiên bản thứ hai (20/10/2019), 5 khoảng cách được thiết lập bao gồm cả Baby Race.
Đem đến trải nghiệm và thử thách cho những con chim đầu tiên này là một trong những mục
tiêu của chúng tôi cho phiên bản The Lakesrace lần thứ 2. Chúng tôi tự hào chào đón 189 trẻ
mồ côi từ Picasso, Long Hoa, Quế Hương, Poussiere de Vie, Trại trẻ mồ côi hoa hồng nhỏ và  

hơn 1200 vận động viên. 
Gửi đến lời chúc bạn may mắn đến tất cả Vận động viên và lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi

người! !! 
* Lưu ý: Cuộc đua có thể diễn ra phần lớn là nhờ sự hỗ trợ  từ Đại học Quốc gia 
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ATHLETE TROTTER
(Organizers / Nhà Tổ Chức)

CEO: Dong Dang Hoang:
“ But we can educate the next generation “
“ Nhưng chúng ta có thể giáo dục thế hệ
tiếp theo”
 
Race Director: Chris Devoize:
“ Convey my passion about sports and 
running to these kids.” 
“Truyền tải niềm đam mê của tôi về thể
thao chạy đến những đứa trẻ này”

“We are very happy to organize this event and we wish good luck to all participants. We would like to
personally thank our sponsors, and volunteers who make this event possible. 

Our company has 3 objectives:
- Develop sports and running toward Orphans. It is very important for us to have these children

involve in our projects. We really want to make a difference and change their life through sports and
volunteering. This race belongs to them.

- Organize running races to boost the running communities around Ho Chi Minh. We know that the
running population is growing and demanding in Vietnam, so we want to propose different

playgrounds for runners.
- Awake people’s awareness regarding plastic wastes and recycling. Before the event, we have

organized many cleaning activities with the children. We know that we will not change the mindset of
elders but we can educate the next generation for the good of our planet.

 
 
 

 Chúng tôi rất vui khi được tổ chức sự kiện này và chúng tôi mong muốn gửi lời chúc may
mắn đến cho tất cả những người tham gia. Chúng tôi muốn cảm ơn cá nhân, các nhà tài trợ

của chúng tôi và các tình nguyện viên đã cùng hỗ trợ làm cho sự kiện này có thể diễn ra.
Công ty chúng tôi có 3 mục tiêu chính đó là:

- Phát triển thể thao và chạy bộ hướng đến những trẻ em mồ côi. Điều rất quan trọng đối với
chúng tôi là có những đứa trẻ này tham gia vào các dự án của chúng tôi. Chúng tôi thực sự
muốn tạo sự khác biệt và thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ này thông qua thể thao và

tình nguyện. Cuộc đua này thuộc về họ.
- Tổ chức các cuộc đua chạy bộ để thúc đẩy các cộng đồng chạy quanh khu vực Thành Phố
Hồ Chí Minh. Chúng tôi biết rằng dân số chạy bộ đang ngày càng tăng lên và có nhu cầu ở

Việt Nam, vì vậy chúng tôi muốn đề xuất các sân chơi khác nhau cho người chạy bộ.
- Đánh thức nhận thức của mọi người về chất thải nhựa và tái chế. Trước sự kiện, chúng tôi

đã tổ chức nhiều hoạt động dọn dẹp cùng các em nhỏ. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ
không thay đổi suy nghĩ của người lớn tuổi nhưng chúng tôi có thể giáo dục thế hệ tiếp theo

vì lợi ích của hành tinh chúng ta. 

4



Tại ANDROS, chúng tôi chọn lựa những loại trái 
cây có chất lượng cao & chế biến kỳ công nhằm 
giữ được vị và màu sắc tự nhiên, sản phẩm không 
đường và hoàn toàn không có chất bảo quản, 
không màu nhân tạo hoặc hương liệu. Điều này 
lý giải hương vị thơm ngon luôn hiện hữu trong 
các sản phẩm ANDROS.
ANDROS – Tròn vị trái cây, đầy vị cuộc sống
 
At ANDROS, only high-quality fruits are selected and conscientiously prepared with no
sugar, preservative, artificial color or added flavor, keeping the natural taste of fruits.
That’s why all ANDROS products taste so good.
ANDROS – Fruitful lifestyle
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SCHOOL / TEAM
CHALLENGE

For our second edition, over 100 teams are joining the School / Team

challenge. Five International Schools; Marguerite Duras, UEF, La

Petite Ecole, Saint Ange and Boule et Billes will compete to win the

challenge. 

The rules are simple: 

- 5 runners running the same distance to make a team 

- the time of each runner is added to one another to get the final

team's time.

- the school / team with the lowest time wins the challenge

Ps: if a team has more than 5 runners, only the time of the first 5

runners will be taking into account

Team's logo are printed onto BIBs and backdrops

Đối với phiên bản thứ hai, The Lakes Race đón nhận hơn 100 đội

đang tham gia thử thách Trường / Đội. 

Năm trường quốc tế: Marguerite Duras, UEF, La Petite Ecole, Saint

Ange và Boule et Billes sẽ chạy thi cùng nhau để giành chiến thắng

thử thách. 

Thử thách bao gồm các quy tắc rất đơn giản sau: 

- 5 vận động viên chạy cùng một khoảng cách để tạo thành một đội. 

- Thời gian của mỗi người chạy được cộng thêm vào để có được thời

gian cuối cùng của đội. 

- Trường / đội nào có thời gian thấp nhất sẽ giành chiến thắng. 

 

Ps: Nếu một đội có nhiều hơn 5 vận động viên, thì  thời gian của 5 vận

động viên đầu tiên sẽ được tính điểm. 

Logo của đội sẽ được in trên BIB và Backdrop. 
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Drog bag / Túi Vật Dụng Cá Nhân
The runners will have the possibilities to drop their bag at the Start/Finish Line. Your belongings

will be watched by our staff. Please do not place any valuables in your bag.
Please arrive 30 minutes before your race starts to start your run on time. A sticker with your name

will be stuck behind your BIB. You must return this sticker to be able to collect your belongings
back. 

 
Các vận động viên sẽ có thể gửi túi chạy tại khu vực Xuất Phát / Về Đích. Đồ đạc của bạn
sẽ được nhân viên của chúng tôi theo dõi. Xin vui lòng không để bất kỳ vật dụng hay tài

sản có giá trị trong túi của bạn.
Vui lòng đến 30 phút trước khi cuộc đua của bạn bắt đầu để chạy đúng giờ. Một nhãn dán
có tên của bạn sẽ được dán phía sau BIB của bạn. Bạn phải trả lại nhãn dán này để có thể

thu thập đồ đạc của bạn trở lại.



Parking / Giữ Xe
The parking will be located 200 meters from the Start and Finish Line. Motorbikes and cars will be

kept by the guardians and security of the event. 
Bãi đậu xe sẽ nằm cách vạch Xuất Phát và Về Đích 200 mét. Xe máy và xe oto sẽ được trông
coi bởi Bảo Vệ và An Ninh của sự kiện. Chúng tôi phục vụ giữ xe miễn phí cho các bạn. Vui

lòng giữ thẻ xe cẩn thận.
Location of the Event: Đường Trục Chính 11, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương,

https://www.google.com/maps/@10.8849144,106.7907331,17z
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Start at 6:00 am

" For experimented runners "

The race will take our 314 runners around the beautiful lakes

of Ho Da. We used to call this race, "the 6 lakes" as runners

will go along 6 different lakes.

Due to the raining season, the route has been edited for safety

reasons, 60% run on road and 40% run on trail.  Unique place,

only 30 minutes from Saigon.

Note: Race is timed chipped by 123 go

Online results after the race 

TOP 3 male, female and teams rewarded
TOP 3 a�ter 600 meters rewarded

Start at 7:00 am

" For nature lovers "

The race will take our 367 runners onto a pleasant route.

Participants will have the opportunity to run in a natural and

safe environment where it is good to breath. 

4 checkpoints are at the runners' disposal. Water (SATORI),

isotonic drinks (POCARI), bananas and chocolate buns (Le

Pain Doré) will be served to help you overcome the challenge.

Note: Race is timed chipped by 123 go

Online results after the race 

TOP 3 male, female and teams rewarded
TOP 3 a�ter 600 meters rewarded

"Dành cho người chạy để trải nghiệm".

Cuộc đua sẽ đưa 314 vận động viên chạy vòng quanh khuôn

viên Hồ Đá tuyệt đẹp. Chúng tôi thường gọi đường đua này là "

The 6 Lakes " vì người chạy sẽ chạy dọc theo 6 hồ khác nhau.

Do mùa mưa, tuyến đường đã được chỉnh sửa để an toàn, vì

vậy sẽ có 60% chạy trên đường và 40% chạy trên đường mòn.

Một nơi độc đáo, chỉ cách Sài Gòn 30 phút chạy xe. 

Lưu ý: Cuộc đua được tính thời gian bởi Chip của 123 go. Kết

quả trực tuyến sẽ có sau cuộc đua.

"Dành cho những người yêu thiên nhiên" 

Cuộc đua sẽ đưa 367 vận động viên đến một lộ trình dễ chịu.

Người tham gia sẽ có cơ hội chạy trong một môi trường vừa tự
nhiên và an toàn, nơi giúp bạn có hơi thở tốt. Ở 4 trạm dừng

chân, BTC sẽ cung cấp nước (SATORI), nước uống bù điện giải

và bổ sung ion (POCARI), chuối và bánh sô cô la (Le Pain Doré)

để giúp bạn vượt qua thử thách. 

Lưu ý: Cuộc đua được tính thời gian điện tử bởi 123 go. Kết quả
trực tuyến sẽ có  sau cuộc đua! 
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Start at 8:30 am

"For students and amateur runners"

The race will take our 430 runners around the big lake of Ho

Da. Participants will have the opportunity to run in a natural

and safe environment where it is good to breath. 

4 checkpoints are at the runners' disposal. Water (SATORI),

isotonic drinks (POCARI), bananas and chocolate buns (Le

Pain Doré) will be served to help you overcome the challenge.

Note: Race is timed chipped by 123 go

Online results after the race 

Start at 9:15 am

" For new borns "

Babies from 1 to 5 years old will experience their

first race. Parents should run with their children,

if not our volunteers will take care of them. 

Let's watch it !! The race is not timed chipped, no

online results

Start at 9:30 am

" For kids with a taste of competition "

2 categories, under 14 years old and 11 years old

Most of the kids are registered under a school name and will

therefore try to win the trophy for their school. The route is

challenging for children, alternating up and down paths before a

small steep climb to finally get to the finish line!!

Note: Race is timed chipped by 123 go

Online results after the race

"Dành cho sinh viên và người mới tập chạy "

 Cuộc đua sẽ đưa 430 vận động viên chạy quanh Hồ Đá lớn.

Người tham gia sẽ có cơ hội chạy trong môi trường tự nhiên

và an toàn, nơi giúp bạn có hơi thở tốt. 4 trạm dừng chân sẽ có

Nước (SATORI), đồ uống bù điện giải, bổ sung ion (POCARI),

chuối và bánh sô cô la (Le Pain Doré) sẽ được phục vụ để giúp

bạn vượt qua thử thách. 

Lưu ý: Cuộc đua được tính thời gian bởi 123go Kết quả trực

tuyến sẽ có sau cuộc đua

"Dành cho baby" 

Các bé từ 1 đến 5 tuổi sẽ trải nghiệm cuộc đua đầu

tiên. Bố mẹ nên chạy cùng các bé, nếu không thì

tình nguyện viên sẽ hỗ trợ và chăm sóc các em. 

Cuộc đua sẽ được tính thời gian bằng chip và

không có kết quả online.

TOP 3 male, female and teams rewarded
TOP 3 a�ter 600 meters rewarded

TOP 3 boys and girls rewarded

"Dành cho trẻ em có sở thích cạnh tranh và cầu tiến "

Hai hạng mục, dưới 14 tuổi và 11 tuổi

Hầu hết những đứa trẻ được đăng ký bởi nhà trường nên các em sẽ
cố gắng giành chiếc cúp về cho trường của mình. Tuyến đường đầy

thách thức đối với trẻ, xen kẽ các lối đi lên xuống trước khi leo dốc

nhỏ để về đích!!

Lưu ý: Cuộc đua được tính thời gian điện tử bởi 123 go. Kết quả trực

tuyến sẽ có  sau cuộc đua!

TOP 3 male, female and teams rewarded
Under 14 years old and 11 years old



GOLD SPONSORS (1/2)

POCARI là thức uống bổ sung ion tốt cho sức khỏe đến từ Nhật
Bản. Với thành phần tương tự như dịch cơ thể, POCARI giúp bù đắp
nhanh và chính xác nước và các ion thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt
thích hợp khi vận động và chạy bộ.
POCARI is a healthy isotonic drink from Japan. As its composition is
similar to your body fluid, Pocari helps to replenish your body with both
water and essential ions, which is incredibly suitable to drink when
working-out or running.

Pocari Sweat

VNG Corporation

VNG has developed from a game publishing start up to the leading
Technology company in Vietnam, running a diverse 

ecosystem of online games, connected platforms, finance 
& payments, cloud services. VNG has been recognized 

by World Economic Forum in the list of 20 selected 
Growth Companies in East Asia.

VNG đã phát triển từ một nhà phát hành game trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu
tại Việt Nam, kinh doanh một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng như trò chơi trực tuyến, nền

tảng kết nối, tài chính & thanh toán, dịch vụ đám mây... VNG được công nhận là 20 doanh
nghiệp pháp triển nhanh nhất tại Đông Nam Á tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Maple HealthCare

At Maple Healthcare we can help you with your body's overall 
health and wellness. We are a large multi-doctor health and 
medical center that specializes in Detox, Acupuncture and pain
 management with Chiropractic Care.
 
Maple Healthcare Việt Nam là phòng khám chăm sóc sức 
khỏe toàn diện cung cấp phương pháp Trị liệu thần kinh cột 
sống – phương pháp chữa bệnh đau xương khớp tự nhiên, 
không xâm lấn. Các bác sĩ Trị liệu thần kinh cột sống được đào tạo để sử dụng chính xác, tỉ
mỉ các trang thiết bị chẩn đoán y khoa và một loạt những phương thức chữa trị đa dạng khác
Website: https://maplehealthcare.net            Facebook: https://www.facebook.com/maplehealthcare
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GOLD SPONSORS (2/2)

BodyVine
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ScanCom 

ScanCom always optimizes energy by using efficient products with creative solutions that add the
value to the people, environment and community.

 ScanCom luôn tối ưu hóa năng lượng qua việc sử dụng các sản phẩm hữu hiệu với các
giải pháp sáng tạo mang lại giá trị cho con người, môi trường và cộng đồng.
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SILVER SPONSORS

Satori là Nước Tinh Khiết Với Công Nghệ Hoàn Lưu Khoáng sRO, giúp giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên có
sẵn trong nước và tốt cho sức khỏe. Satori hiện có các dung tích: 350ml, 500ml, 1.5L và 20L phù hợp với mọi nhu cầu sử

dụng. Liên hệ ngay hotline 1900 2262 để được tư vấn và giao hàng tận nơi bạn nhé!
 

Satori - the pure water retaining a part of essential minerals - helps to remain a certain amount of healthy minerals
into the pure water. Satori is now available with 04 SKUs - 350ml, 500ml, 1.5 L and 20L, which are appropriate for

any using purpose. Contact us via our hotline 1900 2262 for consultancy and ordering.

7 Bridges 

AEGIS

Stolz-Miraz

VietSeeds

VietRace 365

AGS VIETNAM



BRONZE SPONSORS 
Le Pain Doré

Tasty & Authentic French bread Le Pain Doré makes tasty  products that are good for you and
 your health. It includes the attention to the origin of all our ingredients, and the prohibition of 

any harmful ingredient or additive in their recipes or processes.
 

Bánh Pháp sạch, ngon, và dinh dưỡng Le Pain Doré tạo ra những sản phẩm chất lượng rất tốt cho bạn và sức
khỏe của bạn. Chúng tôi chú trọng đến nguồn gốc của tất cả các thành phần, phụ gia, và cấm bất kỳ thành

phần hoặc phụ gia có hại cho sức khỏe trong công thức nấu ăn hoặc các quá trình sản xuất.

365 Begin - Evergy Bar
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We Sport 
WeSport is a fast growing online sports platform in an early start-up phase who wants to make it easier for everyone

to organize their sport activities.
 

WeSport là một nền tảng thể thao trực tuyến đang phát triển nhanh chóng trong giai đoạn khởi nghiệp nhằm
mang lại sự tiện lợi cho người dùng, giúp họ tổ chức các hoạt động thể thao của chính mình.

Áo Thun Thông Điệp 
Thành lập từ năm 2013 ở TP. Hồ Chí Minh, Áo Thun Thông Điệp theo đuổi sứ mệnh “lan toả những thông
điệp, giá trị tích cực đến với cộng đồng, thông qua sản phẩm, dịch vụ của mình” từ đó, góp một phần nhỏ

năng lượng vào việc làm cuộc sống trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn.
 

Established since 2013 in Ho Chi Minh City, Ao Thun Thong Diep (Message T-shirt) has followed the mission of
"spreading messages, positive values to the community, through our products and services", thereby contributed a

small part of energy to inspiring you to live both fully and happily.

365 Begin mang đến thanh hạt và ngũ cốc với nguồn dinh dưỡng tự nhiên, phù
hợp để bổ sung năng lượng khi đói hoặc khi tham gia các hoạt động mạnh và vận
động sức bền 
 
365 Begin provides naturally nutritious energy bars that can be used to refuel energy
when being hungry and playing sports and doing endurance activities

 

Platinium

Zodiac

Saigon for Kids



Title Sponsor

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

Schools Partners

Powered By Sponsor

Silver Sponsors

Orphanage Partners
Long Hoa - Picasso Shelter - Little Rose - Que Huong - Green Bamboo 

Organizers
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