Julemærkemarchen

søndag den 5. december
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DE PRAKTISKE OPLYSNINGER
- KORT FORTALT
Hvor og hvornår: Der afholdes Julemærkemarch søndag den 5. december 2021.
Man kan vælge at gå eller løbe turen. I år kan man også ride, men kun virtuelt.
På midtersiderne kan du finde et startsted nær dig og se, hvad tid man starter.
Uanset hvad tid man starter, skal alle være i mål senest 4 timer efter.
Hvor langt:

Alle steder kan du vælge mellem minimum to ruter på typisk ca. 5 eller 10 km.
Minimum én af ruterne kan gennemføres med kørestol, barnevogn, o. lign.

Tilmelding:

Du kan forhåndstilmelde dig på www.julemaerkemarchen.dk, hvor du sparer
10 kr. på medaljen ved bestilling senest den 15/11-21. Samtidig er du sikker
på, at der er en medalje til dig på dagen. Din bestilling kan du få udleveret på
et startsted eller vælge at få sendt hjem til dig selv mod et forsendelsesgebyr.
Du kan også blot møde op på et startsted på det anførte starttidspunkt (se
midtersiderne).

Hvis I er et hold:

Man skal samle mindst 10 deltagere for at kunne stille et hold.
Hold skal forhåndstilmeldes med et holdnavn og en kontaktperson.
Tilmelding skal ske på www.julemaerkemarchen.dk inden 15/11-2021.
Alle hold får Julemærkemarchens holdplakette efter marchen.

Holdkonkurrence: Der er holdpræmier til de 2 største hold i følgende kategorier: skole/ungdomshold, firma/postale hold, familiehold og idræts-/vandreklubber.
Pokaler er sponsoreret af Jydsk Emblem Fabrik.
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På startstedet:
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Se de enkelte startsteder og starttider
på www.julemaerkemarchen.dk

Priser:		
Ved tilmelding
Ved køb
		
inden 15/11
på startstedet
Startkort med medalje
kr. 70
kr. 80
Startkort (støtte)
kr. 30
kr. 40
Alle priser er minimumspriser – du må gerne betale mere som gave, da der jo
er tale om en velgørende formål.
Betaling:

Ved forhåndstilmelding betales med betalingskort (Visa DK, MasterCard, MobilePay, etc.) eller bankoverførsel reg. 1551 kontonr. 9308342. Ordren bliver
ikke registreret før pengene er modtaget. På startstedet betales primært med
kontanter, mange steder har dog også MobilePay.

Er du samler:

Marchdagskuvert med Julemærke og Julemærkemarchens eget poststempel
skal forhåndsbestilles. Årets ærmemærker og årets pin kan forhåndsbestilles
eller købes på startstedet. Se priser på hjemmesiden.

Når vi går/løber:

Al deltagelse sker på eget ansvar. Ruten kan gå ad både offentlige og private
veje. Vis hensyn og overhold de almindelige færdselsregler. Husdyr skal holdes i snor. Der er ingen tidtagning.

www.julemaerkemarchen.dk

Støt de danske julemærkehjem – Her bliver børn - børn igen!
En god sag at gå eller løbe for. Tag familie, venner og kolleger med.
Tilmeld jer på www.julemaerkemarchen.dk

Når du møder frem, får du udleveret din bestilling eller køber et startkort, som
er dit bevis på at have betalt. Når turen er slut kan du få udleveret et diplom,
hvis dette ønskes.

