Póló – tévhit eloszlatása

Idén kilencedik alkalommal rendezzük meg a Fuss a Rákgyógyításért Pécsett
karitatív futónapot. Az eddigi 8 rendezvényünkön összesen 15 500-an vettek részt, s
közel 17 millió Ft-ot utaltunk át a Nőgyógyászati Daganatos Betegekért alapítvány
javára.
Rendezvényünk elnevezésében most a karitatív szócskát szeretnénk kihangsúlyozni.
Jelentését mindannyian ismerjük: jótékony, jótékonysági, emberbaráti. Hogy van ez
jelen rendezvényünkön? Egyszerűen: aki önzetlenül segíteni szeretne, kifizeti a
jelképes futás ezer Ft-os nevezési díját, melyről nyugtát kap. Az így befolyó pénzeket
összegyűjtjük, s egy összegben átutaljuk az említett alapítvány javára.
Alapítványi támogatást – bármilyen összegben – a helyszínen, a rendezvényen való
részvétel nélkül is fel lehet ajánlani, ezeket a befizetéseket is szívesen fogadjuk,
ezek is ugyanúgy az alapítványhoz kerülnek.
Mi, rendezők, persze jobban örülünk annak, ha e nemes célt szolgálók helyszíni
jelenlétükkel, szemléltető erővel is kifejezésre juttatják azt, hogy megérintette őket a
felhívás üzenete, s minél nagyobb tömeget alkotva a Széchenyi téren egyértelmű
visszajelzést adnak arra vonatkozóan, hogy jó ügyet szolgálunk. Ezért az
„együttműködésért” egy pólót adunk ajándékba, s így egy egységes arculat
elérésével a közösségi érzést, az összetartozás, a toleráns viselkedés erősítését is
szolgáljuk.
Sajnos még mindig vannak, nem is kevesen, akik ezt nem így értelmezik. Úgy
gondolják, hogy nekik a nevezési díj megfizetése ellenében a póló kijár: a befizetett
1000 Ft-os nevezési díjért dukál az 1000 Ft-os póló. Hol van itt akkor a felajánlás, az
önzetlen támogatás, az adakozás, kérdezhetjük joggal.
Póló-vásárlással támogathatom-e a rendezvényt? – ez is egy visszatérő kérdés.
Nem, olyannyira nem, hogy vásárolni nem is lehet, ez nem kereskedelmi cikk!
Ez ajándék (amíg a készlet tart) a szervező-rendező Dunántúli Postás
Sportegyesülettől a programban résztvevőknek, a fentebb részletezett célokból. A
póló a nevezési díj befizetésével automatikusan tehát nem jár, - hanem adható!
Elvárás viszont, hogy aki már kapott, a rendezvény ideje alatt viselje is!

Aki előzetesen nevez, s betartja a vonatkozó feltételeket, jó eséllyel a kívánt méretű
pólóhoz jut. A póló átadásával is járó előzetes nevezés fogadása bizalom kérdése is
részünkről, szervezők részéről. Feltételezzük a jelentkező korrektséget, azt, hogy
vele a Széchenyi téren is találkozunk.

Milyen színű lesz az idei póló?

Gyakran elhangzó kérdés ez a futónap közeledtével. Még induláskor, 2009-ben és
10-ben az Európa Kulturális Fővárosa Pécs rendezvénysorozathoz kapcsolódóan
rendezett futónapunkon fehér színű volt a póló, s teljesen más a logó. Aztán 2011ben új logót terveztettünk, amit állandónak tekintünk, ez a ma is használatos. Viszont
évről évre más és más színű a póló, amit sokan élénk érdeklődéssel (és kritikával)
kísérnek (fogadnak). A szín megválasztását gondos mérlegelés előzi meg: hogy
mutat rajta az embléma, milyen a tömeges hatása, színvilága s az esemény céljának
harmóniája, és bizony arra is gondolni kell, hogy lehetőleg ne legyen politikai vizuális
üzenet hordozója.
Nos, az idén világoskék lesz a póló, olyan, amilyen itt a képen látható.
Reméljük elnyeri tetszésüket!

Kedvezmények a póló viselőinek

Egyeztetés alatt…

