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Less Waste RUN 2019  bude prvým ročníkom originálnej bežeckej a 
športovej udalosti situovanej so štartom v Bratislave na významnej pamiatke 
- hrad Devín. Nosnou myšlienkou tohto behu je vytvoriť atraktívne podujatie 
pre celú rodinu a všetkých priaznivcov aktívneho životného štýlu so 
zameraním na ochranu životného prostredia a udržateľnosť. Less Waste RUN 
2019 bude prvým bezodpadovým behom nie len na Slovensku, v okolitých 
krajinách ale aj v Európe. 

Počas rôznych masových športových podujatí vzniká obrovské množstvo 
odpadu za veľmi krátky čas. Pri behoch sú to tisícky igelitových tašiek, 
letákov, reklamných predmetov, obalov a hlavne plastových pohárikov a fliaš, 
ktoré sú následne pohodené voľne v prírode. Pritom by tento odpad vôbec 
nemusel vzniknúť. Určité percento tohto odpadu nie je ani nikdy vyzbierané.
Športovať sa dá aj bez odpadu. Každý účastník behu si odnesie okrem 
športového výkonu aj výborný pocit že sa aktívne zapojil do ochrany 
životného prostredia.

V krátkosti o podujatí

Prečo organizujeme beh bez odpadu?



Koncept celého behu je nastavený tak, aby po skončení akcie nevznikol 
žiaden odpad, ktorý by mal skončiť na skládke alebo v spaľovni. Aj odpad, 
ktorý nevyhnutne vznikne, nahradíme kompostovateľnými materiálmi 
(kompostovateľné PLA bio-plasty) a bude po akcii zhodnotený. Všetky 
produkty, potrebné na takýto typ akcie, nebudú použité jednorazovo, ale 
viacnásobne aj na ďalších podobných akciách. Cieľom je osveta v oblasti 
udržateľného spôsobu života a minimalizovaní odpadu či už v domácnosti, 
alebo všeobecne v živote. 

Trať na 6 a 12 kilometrov, ktorú môžu absolvovať bežci aj pretekári Nordic 
Walking. Ako trať pre tento pretek sme využili obľúbenú prírodnú trasu, ktorá 
je ideálna pre každý typ bežca. Trať je označená ako rovinatá so spevneným 
prírodným povrchom. 

Štart a cieľ preteku je situovaný na významnej Slovenskej pamiatke - hrad 
Devín. Následne sa beží v krásnom prostredí popri rieke Morava a cez 
cyklomost slobody do priľahlého rakúskeho Schlosshoff, kde sa bežci otáčajú 
do cieľa na hrad Devín. 

Ako to chceme docieliť?

Miesto, čas, trať - v krátkosti

Dátum: 4.5.2019 

Miesto štartu a cieľa: hrad Devín



Expo zóna v štarte preteku

Mapa trate 6km/12km

Za účelom organizácie, oslovujeme starostov m.č. Devín, DNV a mesta 
Bratislava. Už na prvom ročníku ako organizátori zabezpečíme všetko 
potrebné pre komfort bežca - profesionálnu časomieru so znovu-
použiteľnými čipmi, bezodpadové občerstvovacie stanice, traťových 
rozhodcov, hudobnú dramaturgiu (dj a moderátor), webovú stránku s 
registráciou, facebook s najnovšími informáciami, sponzorské dary pre 
výhercov každej kategórie a dobrovoľníkov.

Pre návštevníkov behu a verejnosť sme pripravili aj bez odpadovú Expo-zónu, 
kde je možnosť odprezentovať našich partnerov s ich ekologickými a 
udržateľnými riešeniami. 



Vážený partner, 
v mene organizátorov bežeckého a športového podujatia Less Waste RUN 
2019 sa Vám chceme poďakovať za prejavený záujem o spoluprácu. Budeme 
poctení, ak budeme mať možnosť sa s Vami osobne stretnúť a priblížiť ďalšie 
podrobnosti podujatia. Rovnako aj prediskutovať prípadný návrh 
sponzorského plnenia a účasti vašej značky na tomto podujatí. 

Ing. Matúš Pavlovič
Kontaktná osoba za organizátora behu Less Waste Run 2019
Telefónne číslo: +421907136825
Email: matus@lesswaste.global

Návrh na spoluprácu

Kontakt


