
KÆRE FORÆLDRE

Fredag den 12. oktober 2018 deltager vi i El Cambio Academy Skoleløbet.

 Mere om El Cambio Vejen her.

Formålet med skoleløbet er at motivere eleverne til at dyrke motion
samtidig med at de får indsigt og forståelse for andres 
levevilkår. 
Eleverne gør herved en aktiv indsats for at indsamle penge til børn i 
Afrika. 
El Cambio Academy er et nyopstartet velgørenhedsinitiativ, der fokuserer 
på at skabe de bedst mulige rammer for børn i 9-18 års alderen. 
Dette gøres ved at give børn uddannelse, fodboldtræning, god kost og et 
nyt hjem.  

EL CAMBIO ACADEMY EMNEUGEN 
I hele emneugen retter vi opmærksomheden mod Afrika, Uganda og i 
særdeleshed El Cambio Academy. 
Vi vil gå på opdagelse for at finde både forskelle og ligheder landene 
imellem rent biologisk, geografisk, sportsligt osv. 
Emneugen afsluttes fredag hvor lærere, elever, forældre og bedsteforældre
inviteres til en sjov event, hvor der også bliver mulighed for at se, høre,
måske smage på de mange afrikanske opgaver eleverne har haft i løbet af
emneugen.  
 
MULIGHED FOR AT INDGÅ MIKROSPONSORATER 
Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med 
familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et 
beskedent beløb pr. kilometer, den enkelte elev løber i forbindelse med 
El Cambio Academy Skoleløbet. Løbets varighed er 90 minutter. 
 
SÅDAN HÅNDTERES SPONSORATERNE 
Mikrosponsoraterne noteres på den udleverede sponsorseddel, og efter 
løbet regner eleven selv sammen, hvor meget de enkelte sponsorer skal 
bidrage med til indsamlingen, og sørger for at informere sponsorerne 
om beløbets størrelse. 
 
INDBETALING 
Pengene indbetales via Mobilepay:  
Kobberbakke skole afdeling Sct Jørgen: 77760 
Kobberbakke skole afdeling Sjølund: 57452 
Kobberbakke skole afdeling Uglebro: 82601 
Fladså skole afdeling Korskilde: 71627 
Ellebæk skole afdeling Kildemark: 44378 
 
VIGTIGT! 
Det er vigtigt at understrege, at El Cambio Academy Skoleløbet ikke er 
en konkurrence om, hvilken elev eller hvilken klasse, der kan samle 
flest penge ind – alle bidrag gælder! 
 
De bedste hilsner 
Skolens personale 


