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22 czerwca 2019 roku po raz trzeci odbędzie się 
bieg w Janowcu nad Wisłą. 

Jest to największa tego typu impreza biegowa na terenie 
województwa lubelskiego. 

Kolejny raz nadarzy się okazja, by zmierzyć się 
z formułą 4 dystansów:

– 3 km Beginner,
– 6 km Runner,
– 9 km Warrior,
– 18 km Gladiator.

Impreza ta jest szczególnie ważna także z tego powodu, że 
trzeci raz z rzędu będziemy biegać
charytatywnie, pod skrzydłami akcji „Pomaganie przez bie-
ganie, zamieniamy km na złotówki”. 

Więcej informacji o tej akcji można znaleźć na stronie.
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Zaledwie dzień później, po raz drugi odbędzie się impreza biegowa przeznaczona dla naj-
młodszych. 23 czerwca 2019 roku dzieci wystartują w formule Kids, przemierzając 1 kilome-
trową trasę w niezwykle bajecznym miejscu → https://www.facebook.com/magiczneogrody-
janowiec/

Zachęcamy do udziału całe drużyny, ponieważ zostanie stworzona oddzielna klasyfikacja 
drużynowa.
Mogą w niej wystąpić zespoły składające się przynajmniej z czterech osób, a ich zadaniem 
będzie pokonanie 6 kilometrowej trasy dystansu Runner. Na kapitanów drużyn należy wyzna-
czyć właściciela, prezesa, dyrektora lub kierownika odziału firmy .

Klasyfikacja odbywać się będzie na podstawie osiągniętego czasu przez całą drużynę, czyli 
momentu przekroczenia mety przez ostatniego zawodnika należącego do drużyny.
Zawodnicy na trasie mogą sobie pomagać.

Nagrody zostaną przeznaczone dla trzech najlepszych drużyn, spośród wszystkich uczestni-
czących w biegu.

Cel jest szczytny, ponieważ biegniemy pod patronatem akcji „Pomaganie przez bieganie,
zamieniamy km na złotówki”. Każdy przebiegnięty kilometr to 1 złotówka, a uzbierana kwota 
zostaje przekazana na rzecz wybranego podopiecznego, który potrzebuje naszej pomocy.
Dodatkowo deklarujemy, przekazanie 5 zł z każdego zapisanego pracownika firmy. 
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Dwie poprzednie edycje wybie-
galiśmy dla Jasia i Szymona po-
chodzących z gminy Janowiec.
Szczytny cel, niesamowita przy-
goda i adrenalina, ze względu 
na połączenie biegu ekstremal-
nego z survivalem.

Na trasie przyjdzie Wam spotkać Gladiatorów, Mordole z Magicznych Ogrodów oraz  rozma-
ite przeszkody wymagające pokonania. Jesteśmy przekonani jednak, że tak jak dajecie sobie 
radę w życiu codziennym, tak i te trasy nie będą dla Was wyzwaniem nie do pokonania. 

Na mecie największą nagrodą będzie obecność kibiców, a pośród nich tych najważniejszych 
– przyjaciół i rodziny.
Dodatkowo, 23 czerwca 2019 roku w biegu Kids odbywającym się w Magicznych Ogrodach, 
udział wziąć mogą wasze dzieci, zarówno na dystansie 600 m i 1 km.

Takiego biegu dla maluchów jeszcze nie było!

Koszt udziału w biegach:
6 km Runner 139 zł do 30.04, dla firm zniżka 15%
Kids 39 zł do 30.03, wartość pakietu przekracza 80 zł

Możesz nie tylko brać czynny udział w zawodach, ale i przyczynić się do wspierania akcji or-
ganizowanych przez Fundację Armageddon Challenge , Biegam aby pomagać ” Biegnę dla....” 
zamieniamy km na złotówki” Wspomagamy wskazane przez lokalne społeczności osoby, któ-
re są w potrzebie. Najczęściej specjalnym patronatem wraz z samorządem lokalnym objęte 
są małe dzieci walczące o Swoją lepszą przyszłość. 
Regularnie organizujemy zawody biegowe w całej Polsce, akcje charytatywne wspierające 
chore dzieci, treningi dla młodzieży na naszym torze, szkolenia klas mundurowych, łączymy 
pasję z promowa-niem zdrowego i aktywnego trybu życia.
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Armageddon Challenge to impreza dla całej rodziny. W miasteczkach ACH znajdziesz liczne 
atrakcje dla dorosłych i dzieci, dla któ-rych tworzymy trasy ACH Kids.

Wyzwania Armageddon to również znakomita forma aktywności i integracji rm. Żeby dotrzeć 
zespołem do mety, pracownicy i kadra zarządzająca musi z sobą współpracować.

Dzięki przystąpieniu do programu, możesz tylko zyskać, dając nie wiele , zyskujesz bardzo 
wiele.

Zbuduj zaufanie Swoich partnerów, będąc partnerem 
Fundacji Armageddon i otrzymaj Certy kat Przyjaciela i Partnera Fundacji.


