
Kære Foreningsmedlemmer

Som led i planlægningen af Wonder Grounds sommerprogram, har vi modtaget støtte til at skabe et ”motionsløb”, som
vi kalder WonderGround Summer Run. Det glæder vi os naturligvis over, da vi har brug for en opsigtsvækkende og
fællesskabsorienteret måde at starte projektet. For at realisere løbet, har vi  brug for hjælp til at bemande forskellige
opgaver i forbindelse med afviklingen af løbet.

Nedenstående har vi udformet en kort introduktion, for at give et indtryk af, hvad WonderGround Summer Run går ud
på, samt hvordan du kan hjælpe og få svar på eventuelle spørgsmål.

FAQ om WonderGround Summer Run
Hvad er WonderGround?
WonderGround er et unge-projekt med base i Svendborg Idrætscenter. Projektet er bygget mellem fem foreninger og
handler om at skabe synergier og tiltag for unge. Summer Run er projektets første aktivitet, og den er åben for alle.

Hvad er WonderGround Summer Run?
En mangfoldig, fællesskabende, festlig og inkluderende motionsfest, som giver deltageren en unik oplevelse ved
Svendborg bys centrale og sceniske lokationer. (En yderligere beskrivelse af eventet finder du sidst i dokumentet)

Hvornår afholdes eventet?
Lørdag d. 31/7 2021
Kl. 12.00-15.30 (start kl.13.30)

Hvad går opgaven ud på?
Der vil være mulighed for at deltage i forskellige roller.

- Dansere/Partystartere
- Vejvisere
- Kridt-team (Som skal kaste/skyde kridtstøv i forskellige farver ud over deltagerne i eventet)
- Hjælpere til opsætning og nedtagning
- Hjælp til start, mål og diverse

What’s in it for me?
Du får en fremragende oplevelse. Foruden evig tak og gæld, kvitterer vi med en WonderGround T-shirt,
WonderGround solbriller, samt 5700 Summer gummiarmbånd. Vi sørger for mad og drikke på dagen.

Hvor kan jeg melde mig som frivillig?
Vi glæder os til at afholde eventet sammen med jer, og ser frem til modtage jeres positive tilkendegivelser vedr.
deltagelse på esben@synergien.nu eller kim@synergien.nu.

Jamen… hvad gør jeg, hvis jeg hellere vil deltage i eventet?
Det er også dejligt, så spred endelig budskabet om det, så flere af dine venner og bekendte kan få del i oplevelsen
sammen med dig. Du kan læse mere længere nede, købe din billet her og følge løbsinfo på facebook her

Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål, til hvem kan jeg gøre det?
Det gør du ved at ringe/skrive til Esben (25114311 og/eller esben@synergien.nu) eller Kim (22909787 og eller
kim@synergien.nu).

Vi håber, at I har lyst til at sætte kolorit på Svendborg sammen med os.

Bedste hilsener,
Kim og Esben
Projektledere i Wonder Ground
WonderGround Summer Run
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Sydfynsk sommerstemning, fest, motion og dansegulv kombineres i sommerens festligste motionsevent i

Svendborg - og det er åbent for alle!

Du udstyres med en hvid T-shirt samt et par farvede solbriller, og så er det ellers afsted på ud på den festlige

og flotte løberute, hvor du undervejs danser med dine venner på fire festlige party-stationer. Hér sender

Crazy Daisy's party-startende DJ's festlige summer-vibes afsted ind i din øregang og ud i din krop, som

samtidig farvelægges med kulørt farvepulver. Når du/I har danset, festet og fået farve på trøjen, er det

afsted til næste station - du bestemmer selv hvornår du løber videre.

Vi starter sammen i grupper af 75-100 personer kl.13.30 ved Rundbuehallen på Frederiksøen, og fem festlige

kilometer senere er du retur samme sted og i festligt humør.

Træk dine venner afsted og få jer varmet helt op til afslutningsaftenen på 5700-Summer 2021, hvor vi i

øvrigt kan hjælpe dig til en billig Artigeardit koncertbillet!

Køb din billet her og følg løbsinfo på facebook her

Praktisk info:

Brug tilmeldingslink for tilmelding og medkøb af billig Artigeardit-koncertbillet. Tilmelding koster kr. 160,- og

skal du have en koncertbillet med, så skal du af med kr. 300 i alt.

Start/målområdet åbner d.31/7 kl.12.00 med udlevering af start-kit mv. Fremvis gyldigt coronapas ved

afhentning af start-kit!

NB. der er ikke tidtagning og ej heller præmier til hurtige løbere - giver du den dog ekstra gas ved

fest-stationerne, bliver du måske en af vores "Party-Heroes" og iklædes party-gadgets undervejs.

Lad dine egne højtalere og musik blive hjemme - vi har god lyd til dig på turen!
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