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Ruszyły przygotowania do 6. edycji Auto Stop Race!
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Zostały niecałe dwa tygodnie do rozpoczęcia zapisów na kolejną edycję Auto Stop Race. Tym

razem celem autostopowej wyprawy będzie Walencja, znana ze słonecznej pogody,

piaszczystych plaż i największych na półwyspie Iberyjskim fiest. Na wszystkich uczestników

będą czekać liczne atrakcje! Kto pierwszy, ten lepszy!

Auto Stop Race rządzi się 3 prostymi zasadami:

wygrywa najszybszy;

uczestnicy muszą poruszać się "na stopa";

każdy bawi się świetnie.

Tegoroczna autostopowa wyprawa będzie najdłuższą z dotychczasowych, bo odległość do przemierzenia będzie wynosiła aż

2350 km! Dla najszybszych par przewidzane są atrakcyjne nagrody, a na wszystkich uczestników czekać będą liczne atrakcje w

tym: koncerty, strefa Chillout, plaża i basen. Czy nie brzmi kusząco?

Tym razem każdy może stać się po części organizatorem wydarzenia. W tym roku Team Asr 2014 skorzystał z idei crowdfundingu.

Na portalu polakpotrafi.pl (tutaj) każdy chętny może wesprzeć projekt. Auto Stop Race 2014 potrzebuje 12 500zł, aby uświetnić

finał imprezy. Jeśli ta suma nie zostanie osiągnięta, pieniądze wracają do wspierających. Liczy się każda złotówka. Zachęcamy

Was do dołączenia do wydarzenia, które znajduje się na portalu Facebook (tutaj).

Organizatorzy projektu - Klub Podróżników BIT - podczas tegorocznej edycji kładą największy nacisk na bezpieczeństwo

uczestników, dlatego każda osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać ważne ubezpieczenie. Zgłoszenia będą

szczegółowo weryfikowane i osoby nieubezpieczone nie otrzymają pakietu startowego, a tym samym nie będą mogły wziąć

udziału w imprezie. Ubezpieczenie musi być ważne na czas trwania wyjazdu.

Najświeższe informacje znajdziesz na stronie i fanpage'u projektu.

Patronem medialnym wydarzenia jest Młodzieżowe Centrum Infromacji i Rozwoju oraz portal mlodzi.wroclaw.pl.
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