Inbjudan till Swim of Hope
Söndagen den 2 oktober kl. 07:00 – 09:40 i Järfällabadet är du välkommen att
simma för livet. I år går nämligen 50 % av alla insimmade pengar till
Barncancerfonden, 25% till JS och 25% till ditt eget simmarkonto.
Genom detta samarbete vill vi ge dig möjlighet att bidra med ytterligare en god
insats genom din medverkan på Swim of Hope.
I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av barncancer.
Men det finns hopp. Med din hjälp kan forskningen rädda fler liv, skapa
effektivare behandlingsformer och ge drabbade barn och familjer ett bättre liv.
Du är viktig, du kan göra skillnad.

Hur funkar det?
Under en timme ska du simma så långt som du kan, för din egen och för
cancersjuka barns skull. Men först behöver du sponsorer.
Vi har tagit fram material som du kan använda dig av. Det finns ett exempel på
brev som du kan använda (presentationsbrev) till dina potentiella sponsorer.
Det finns också ett sponsorbrev med information till sponsorn med en länk till
sponsorformuläret. Prata med de företag/privatpersoner du vill ha sponsring från
och berätta att de kan hjälpa dig att samla in pengar till Barncancerfonden och vår
klubb. Dokumenten finns på vår hemsida samt på gruppsidorna.

Tänkbara sponsorer:
Hela din släkt, fråga alla! Grannar på gatan som har företag, föräldrar i klassen,
arbetskamrater till mamma och pappa. Var uppfinningsrik, så når vi målet!
Vi vill att alla åtminstone försöker få minst en sponsor! Förra årets simmare fick in
drygt 118 000 kronor. I år vill vi försöka överträffa den summan.

Sponsoranmälan
Ni kan sponsra med öre per meter eller ett fast belopp.
Fyll i en sponsoranmälan genom att KLICKA HÄR
Har du frågor? Kontakta gärna mig:
Caroline Wallin

caroline@thewallins.se
Lycka till och simma för livet!

Telefon 08-58016400

E-mail:kansli@jarfallasim.org

Hemsida:www.jarfallasim.org

