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"Chúng ta cùng nhau tạo cơ hội cho trẻ em được chạy"
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Email: thelakesrace@gmail.com
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Website: https://www.thelakesrace.com

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH: BAN TỔ CHỨC:



Chúng tôi là đơn vị tổ chức các sự kiện thể thao và có sức ảnh hưởng tích cực đến
cộng đồng tại Việt Nam, Pháp và Mỹ. Bạn có thể xem Trang web chính thức tại
đây để biết thêm thông tin về Chương trình Quần vợt của chúng tôi tại Pháp. Các
chương trình và học bổng hỗ trợ cho các vận động viên Việt Nam có mơ ước học
tập tại Mỹ, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hơn ở bên dưới. Tất cả các lĩnh vực mà
công ty chúng tôi tập trung hướng đến là Xã hội & Cộng đồng. Chúng tôi muốn
khơi gợi sự hòa nhập, lòng tốt và cũng như mở rộng quy mô các dự án khác nhau
trên toàn thế giới bằng hành động và chia sẻ thông điệp. Những hoạt động của
chúng tôi tại Việt Nam:

BAN TỔ CHỨC

1 - BAN TỔ CHỨC-Chúng tôi tổ chức
các cuộc đua vòng quanh Sài Gòn 

2 - CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN:
CLB Elite Orphans Running

Một nhóm gồm 10 bé ưu tú có tài
năng nhất được huấn luyện để trở
thành thế hệ  ngôi sao tiếp bước các
vận động viên chuyên nghiệp của
Việt Nam. Để chuẩn bị cho các em
tham gia các cuộc đua trên khắp cả
nước. Bạn có thể tìm hiểu thêm về
chương trình Tại đây.

Cuộc đua này nhằm mục đích tạo
ra cuộc đua với trải nghiệm tuyệt
vời nhất cho các vận động viên
đồng thời thông qua chương trình
các nhà tài trợ được biết đến nhiều
hơn và có thể giúp đỡ nhiều trẻ em
mồ côi hơn. Chương trình sẽ giúp
công ty Athlete Trotter tìm những
vận động viên tài năng nhất trong
khu vực Sài Gòn.

and more
coming 
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Từ một đứa trẻ mồ côi anh đã trở thành Nhà vô
địch châu Âu nhờ tài năng chạy: Anh sinh ra ở
Wollo nằm phía đông bắc của Ethiopia. "Yeman"
mất cha mẹ trong Chiến tranh Eritrea-Ethiopia và
được đưa vào trại trẻ mồ côi ở Addis Abeba. Anh
được nhận nuôi vào năm 2001 bởi một cặp vợ
chồng người Ý.Mới đầu cuộc sống của anh rất khó
khăn nhưng bây giờ anh ấy là một người đàn ông
hạnh phúc. Chúng ta hãy chúc anh ấy thành công
và ghi nhớ câu nói của anh "Chạy thay đổi cuộc
đời tôi".
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"Yeman", a European champion

Nguồn cảm hứng & Thông điệp:

Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới trong các chương trình: 
- Không có giải thưởng nào có sẵn: Bạn cần cố gắng hết sức để đạt được kết
quả tốt nhất. 
- Cuộc thi mang nhiều giá trị tích cực: Các bé vận động viên sẽ truyền cảm hứng
cho tất cả mọi người và các em cũng là người được truyền cảm hứng.
- Tăng sự tự tin: Ở đây các bé được hòa nhập với cộng đồng.
- Là nơi gửi gắm yêu thương: Nhờ vào cuộc đua các em sẽ cảm nhận được tình
yêu thương của tất cả mọi người xung quanh. Giờ đây, các em có thêm một cơ
hội mới để hòa nhập với xã hội nhờ vào tài năng chạy và lòng hảo tâm. Cuộc
đua truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta.
- Những giá trị đó có ý nghĩa đối với trẻ mồ côi và đối với bất kỳ ai.
- Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, niềm vui và lòng nhiệt huyết.



THE LAKES RACE
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Chạy kết hợp giữa đường mòn
và đường thẳng

Tham gia cùng các bé đến
từ các trường Quốc tế

Chạy không chỉ dành cho người lớn

200 bé mồ côi được mời vào năm nay !!!

Chứng chỉ online cho tất cả trẻ
em sau cuộc đua (Tên, Thời gian,

Thứ hạng)



Địa điểm: Tất cả thông tin về đường chạy The Lakes Race có tại đây.

Tóm tắt lộ trình 4 đường chạy:
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ĐỊA ĐIỂM VÀ LỘ TRÌNH CỦA CUỘC ĐUA



Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các dụng cụ và
thiết bị đua cho các bé được mời!
 Mỗi bé tham gia chương trình sẽ được cung cấp:

- Một đôi giày

- Một đôi tất

- Bên cạnh đó, mỗi bé sẽ được cung cấp BỮA ĂN TRƯA
sau cuộc đua: 11:00 sáng.

Chúng tôi muốn dành những điều tốt nhất cho các em
để giúp các em có thể cạnh tranh công bằng với
những đứa trẻ khác và có một trải nghiệm khó quên!!! 5

CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ



10:00 sáng - 9:00 tối RaceKit Collection
Thứ 6

9/10/2020

Thứ 7
10/10/2020

RaceKit Collection

Chủ nhật
11/10/2020

Bắt đầu mở cửa chào đón vận độn viên đầu tiên 

ĐƯỜNG ĐUA NGƯỜI LỚN

Bắt đầu đường đua 10km

8:00 sáng- 9:00 tối

Planet Sports, trung tâm Vincom, quận 2

 Làng chạy Hồ Đá

5:00 sáng

6:30 sáng

7:00 sáng

7:30 sáng Bắt đầu đường đua 5km

Bắt đầu đường đua 2,5km

Bắt đầu đường đua Baby Race 600m

9:30 sáng
trẻ em từ 12-15 tuổi

10:00 sáng

trẻ em từ 1-5 tuổi
10:20 sáng

10:40 sáng LỄ TRAO GIẢI ĐƯỜNG ĐUA TRẺ EM
Giới thiệu nhà tài trợ
top 3 bé dành giải trong đường đua 1,6km và 2,5km

8:45 sáng Lễ trao giải người lớn
Giói thiệu nhà tài trợ
TOP 3 nam và nữ cự ly 15km - 10km - 5km

Bắt đầu đường đua 1,6km
trẻ em từ 6-11 tuổi

7:30 - 10:30 sáng Konit Enduro Serie Games
Cuộc đua chướng ngại vật -  cuôc đua xe đạp thăng bằng 

KẾT THÚC LỄ TRAO GIẢI - BỮA TRƯA
CHO CÁC BÉ /NHÂN VIÊN

11:00 sáng

Bắt đầu đường đua 15km

ĐƯỜNG ĐUA TRẺ EM

LÀNG ĐUA

LÀNG ĐUA
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LỊCH TRÌNH CHẶNG ĐUA - TỪ NGÀY 9-11/10



Việc quyên góp sẽ được trao tặng ngay tại sự kiện khi BTC phát Racekit, giày và tất cho
các em. Việc quyên góp nhằm giúp đỡ các bé mồ côi tự tin hơn trong cuộc sống hàng
ngày. Mặc dù không hỗ trợ được nhiều nhưng chúng tôi hy vọng cuộc đua sẽ mang lại
nhiều niềm vui cho các em nhỏ.

Số lượng trẻ chạy Số tiền quyên góp

Từ 5 - 10 người
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QUYÊN GÓP

1.000.000 VND

Từ 11 - 30 người 2.000.000 VND

Từ 31 - 50 người 3.000.000 VND

Trên 50 người 4.000.000 VND

BTC sẽ trả toàn bộ chi phí đi lại từ trại mồ côi đến sự kiện và ngược lại. Các đội
tình nguyện viên sẽ giúp đỡ các bé trong suốt cuộc đua nhưng chúng tôi đề nghị
NHÂN VIÊN từ trại trẻ mồ côi tham gia sự kiện để giúp Ban tổ chức.  

Sau sự kiện, một bữa trưa thịnh soạn sẽ được phục vụ cho tất các bé, nhân viên
và tình nguyện viên. 

HÃY ĐỂ HÔM NAY TRỞ THÀNH
MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ



Cuộc đua The Lakes Race được sở Thể dục thể thao tỉnh Bình
Dương và Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Nếu có nguy cơ lây
nhiễm COVID 19, sự kiện sẽ được hoãn lại đến một ngày an toàn .

Chúng tôi liên kết chặt chẽ với chính quyền địa phương và sẽ cập
nhật tình hình thường xuyên.

Điền đầy đủ thông tin: Tên, độ tuổi, giới tính, và kích cỡ giày của
các bé.
Gửi thông tin đầy đủ về BTC nhanh nhất có thể.
Hạn chót 10/09/2020.

CHÍNH SÁCH COVID-19
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Thủ tục đăng kí
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Huỳnh Thị Mỹ Duyên

duyenhuynh0808pc1@gmail.
com

Phone:  0981269434

Đỗ Thị Thanh Thảo

dothithanhthao7564@gm
ail.com

Phone:  0917913796

LIÊN HÊ :

&

https://www.thelakesrace.com/?fbclid=IwAR25woErPwdSCzVALNmBb7gNtPY3dneYlfx-Z8IPn1Lz_vpDLRcF0sHk9tI
https://www.facebook.com/thelakesrace/

