


“Звичайні” люди бігають, щоб…
● схуднути

● бути в кращій фізичній формі

● бути приналежними до 

спортивної/бігової спільноти

● просто тому що зараз це модно



Як вони це роблять?
● зранку або ввечері

● з тренувальним планом або без

● з музикою або без

● маючи спеціальний одяг чи ні

але...



… в 99% випадків вони роблять це самі.



…але все одно хочуть із кимось 
поділитись…



Як вирішити цю проблему?..



!Ми вирішили створити 



Ідея проекту
✓ Організація безкоштовних 

забігів на 5 км з фіксацією 
часу і публікацією 
результатів.

✓ Щотижня. В одному і тому 
самому місці, в один і той 
самий час.

✓ Одночасний старт на всіх 
локаціях проекту.



● Дати людям змогу бігати в 
компанії однодумців частіше.

 
● Створення забігів runday в 

БУДЬ-ЯКОМУ куточку 
країни/світу, де є бажаючі його 
організувати та відповідне до 
умов місце.

● Заохочення до бігу людей, що 
не займаються ним професійно 
або взагалі ніколи не бігали.

Місія



• Відсутність жодних 
обмежень щодо віку, 
фізичної форми або 
стану бігуна та часу 
подолання дистанції.

• Кожен сам обирає, чим 
для нього є runday –  
місцем зустрічі та 
спільною пробіжкою з 
друзями, змаганням із 
кимось або з собою.

Філософія



• Реєстрація дає можливість брати участь у забігах на 
всіх локаціях.

• Завдяки публікації результатів забігу, учасники можуть 
відстежувати власний прогрес та змагатись за 
першість.

• Дистанція підходить як для новачків, так і для 
досвідчених бігунів.

Переваги



• Одночасний старт на всіх локаціях дає додаткове 
відчуття єдності.

Переваги



Крок 1: Зареєструватись на 
сайті runday.org, щоб 
отримати біговий ID.

Крок 2: Роздрукувати свій ID 
(QR-код).

Крок 3: Прийти на забіг.

Як стати учасником runday:



Результати фіксуються за 
допомогою нашого додатку для 
смартфона на базі Android:

• Всі учасники стартують 
одночасно із початком відліку 
часу.

• По мірі фінішування 
формується список 
результатів.

Фіксація результатів



• На фініші кожен 
учасник отримує 
картку з порядковим 
номером фінішної 
позиції.

Фіксація результатів



• Волонтер, що сканує QR-
коди, використовуючи 
додаток, вводить номер 
фінішної позиції та сканує 
код учасника.

Таким чином формується список 
“ID - результат” забігу, що 
публікується на сайті.

Фіксація результатів



За результатами забігів 
формуються:

● результати забігу на локації;

● загальний результат забігів
(рейтинг з найкращих 
результатів кожного 
учасника); 

Рейтинги



В майбутньому ми плануємо додати рейтинги:

• серед вікових груп;

• серед жінок/чоловіків;

• людей з найбільшою кількістю перемог та/або 
персональних рекордів;

• впевнені, що будуть іще ідеї :)

Рейтинги



Наша статистика 
*станом на 15/10/2016, актуальніша інформація - на домашній сторінці runday.org



Завдяки підтримці спонсорів та партнерів, у нас є змога 
робити наші забіги повністю безкоштовними та максимально 
доступними  для учасників.

Спонсори та партнери



Нашими партнерами є люди, компанії або установи, яким 
подобається те, що ми робимо, вони “дивляться в одному 
напрямку” з нами  та допомагають просувати ідею runday. 
Це друзі runday, що допомагають нам, але не мають 
формального договору спонсорства.

Партнери



Локальні спонсори підтримують один або кілька локальних 
забігів, які, як правило, знаходять недалеко від їхнього 
бізнесу або кола інтересів.

Локальні спонсори



Національні спонсори допоможуть runday здобути національний 
та міжнародний успіх. Вони стануть нашими заступниками, 
партнерами та найнадійнішою опорою.

Така співпраця пропонує прекрасні 
рекламні можливості для великих 
регіональних брендів та тих, хто хоче 
підтримувати спорт, здоровий спосіб 
життя та волонтерські ініціативи.

Національні спонсори



30 липня 2016 - Київ, 
Труханів острів

20 серпня 2016 - Львів, 
Стрийський парк

15 жовтня 2016 - 
Тернопіль, Набережна 
ставу

Розвиток runday



В розробці runday у Тернополі, 
Полтаві, Харкові та Івано-
Франківську.

Ведуться переговори з Кишеневом, 
Мінськом та Любляною.

Розвиток runday



Команда



Контакти
Веб-сайт:
https://runday.org/

Runday на Facebook:
runday
runday Київ Труханів острів
runday Львів Стрийський парк

Офіс:
+380 63 742 7735
+380 66 093 5147
info@runday.org

Іан: 
+380 (63) 619 51 64
ian@runday.org

Даша:
+380 (63) 452 22 48
dasha@runday.org

Олександр:
+380 (63) 200 00 00
ruzhytskyi@gmail.com

Євген:
+380 (93) 110 44 45
yevhen.kuzyk@gmail.com
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