Приятелите на Рали
със съдействието на Община Варна
организират бягане с кауза „Runergy за Рали“
в подкрепа на фондация CureMito
За разработването на лек за АТР6 Синдром на Лий

26.09.2021 г., 09:00 ч.
Под входа на летен театър - Морска
градина – Варна
ИДЕЯТА:
Всички хора с добри сърца, които искат да съчетаят
спорта с една благородна кауза, да вложат своята
енергия в бягане!
КАУЗАТА:
Да

подпомогнем

на

децата

със

синдром

на Лий

причинен от мутация в ATP6 гена като съберем
средствата необходими за разработването на лек.
РЕГЛАМЕНТЪТ:
Всеки, който желае да се включи в бягането ще може да
покаже съпричастността си към каузата и да измине
разстоянието от 5 км и да дари минимална сума от 5
лв.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
Всички желаещи да спортуват и да се включат в

мероприятието, без ограничения по пол и възраст.
Всички зрители и неучаствали в предизвикателството,
също ще имат възможността да дарят средства.

Аз съм Рали, на 4
години от Варна.

Преди три години бях диагностицирана със синдром на Лий тежко генетично заболяване, с прогнози за много кратък
живот, за което няма лек. Но вече има надежда! Невероятните
учени – екипът на д-р Стивън Грей от University of Texas
Southwestern Medical Center започват разработването на лек.
Очакваната финансова стойност на проекта е $600 000 за
период от три години. Той ще се финансира с помощта на
дарителски

кампании

в

полза

на

американската

фондация CureMito.
Tук можеш да научиш повече за мен, за синдром на Лий и да
разбереш повече за невероятната технология, която учените
планират да реализират:

Информация за събитието ще бъде
разпространена чрез:

➢

Събитие към фейсбук страница Приятелите на Рали;

➢

Website – Приятелите на Рали;

➢

Website – Cure Mito Foundation;

➢

Варненски онлайн медии;

➢

Спортни клубове във Варна;

➢

и други.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И
СПОНСОРИ

