BIKE4LIFE
DELTAGARE

CK Bike4Life gör skillnad!
Vår vision är att öka livskvalitén och välbefinnandet för barn.

- Bike4Life står för engagemang, värme och medmänsklighet.
- Bike4Life skapar bättre förutsättningar för barn och deras familjer.
- Bike4Life skapar möjlighet till en bättre hälsa och en gemenskap.

CK Bike4Life gör skillnad!
Cykelklubben Bike4Life är medlem i Svenska Cykelförbundet
och Riksidrottsförbundet och samtliga medlemmar omfattas
av en gruppförsäkring.
Som cykelklubb finns stadgar och en namnkunnig styrelse
som säkerställer att verksamheten bedrivs professionellt.

Bike4Life är
-

En möjlighet att hjälpa barn och deras familjer,
förutom träning och deltagande i olika lopp
samlar Bike4Life in pengar till två eller flera
välgörenhetsorganisationer eller projekt.

-

Friskvård i fokus.

-

En fantastisk gemenskap.

-

Vi vet att varje tramptag känns värdefullt och
oavsett om det ösregnar eller är solsken vet vi
att vår resa gör skillnad.

-

Alla insamlade medel går direkt till våra förmånstagare.

-

Alla deltagare står för sina kostnader.

CK Bike4Life Insamlingsmål
Team Växjö
Team Kristianstad
Team Gotland
Team Stockholm

Cykelklubben
Bike4Life

Team Uppsala
Team Göteborg
Team Lund

Team Linköping
Team

Ronald McDonald
Barnfond

New Life Mission
Kenya

Teamens Lokala
organisationer

Team

Nationell organisation
Del av insamling 75 %

Internationell organisation
Del av insamling 15 %

Lokal organisation
Del av insamling 10 %

Team
Team

Nationell förmånstagare
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse med 90konto som samlar in pengar för att bygga Ronald McDonald Hus där
familjer med svårt sjuka barn kan bo tillsammans i en hemlik och trygg
miljö, nära sjukhuset.
Det finns 5 Hus runt om i Sverige: Huddinge, Linköping, Lund,
Göteborg och Uppsala.
Varje år bor det 3 600 familjer på Husen och sedan första huset
öppnade 1993 har det bott 200 000 familjemedlemmar totalt.
RMBF bidrar även med medel till barnmottagningar som vill anpassa
väntrummen för barn på landets sjukhus och vårdcentraler.

Internationell förmånstagare
New Life Mission är en insamlingsstiftelse med 90-konto, vars mål är
att hjälpa människor till en bättre vardag och ge dem ett hopp om en
tryggare framtid.
Varje människa är viktig, oavsett kön, ålder eller social status.
NLM önskar att barn ska få en trygg och säker uppväxt där utbildning
och lek går hand i hand.
New Life Mission bedriver hjälpverksamhet i slummen "Kware",
Ongata Rongai.
Många människor lever under existensminimum. Barnen växer upp i
en miljö där sjukdom, kriminalitet, prostitution, alkohol och våld är en
del av vardagen. Barnarbete är vanligt, för att familjen ska kunna få lite
mat eller kunna betala hyra.

Deltagare Bike4Life Team
Oavsett bakgrund eller erfarenhet kan alla lagmedlemmar hjälpa till
att nå Teamets gemensamma mål. Det viktigaste är att du är
engagerad i laget och deltar i de aktiviteter (partnerbearbetning,
events och träning) där du känner att du har störst möjlighet att bidra
till insamlingen och lagkänslan.
Som deltagare i ett Bike4Life Team brinner du för att använda ditt
kontaktnät, sin kreativitet och din energi till att göra världen bättre för
svårt sjuka barn och deras familjer. Både genom att samla in pengar
och genom att ta ställning som väcker hopp.

Värdegrund Teamdeltagare
RESPEKT FÖR TEAMET OCH DESS MÅL
Vi deltar aktivt i träning och Teamets insamlingsverksamhet
Vi är sympatiska när vi talar med varandra – även under press
Vi följer avtal och stödjer gemensamma beslut
Vi är öppna för feedback och lär oss av varandra
Vi förpliktar oss att följa riktlinjer och principer
ANSVAR & ENGAGEMANG
Vi bidrar positivt till lagets sociala liv
Vi intresserar oss för våra lagkamraters uppgifter i laget
Vi utnyttjar vårt nätverk och tar gärna emot goda råd från andra
VI VILL NÅ FRAMGÅNG
Vi hjälper vårt Team och våra lagkamrater att nå våra gemensamma mål

Ansökan om att delta
Jag har läst och ställer mig bakom de mål som Cykelklubben
Bike4Life har och vill gärna delta.
Intresseanmälan görs enklast på bike4life.se/team
Team

____________________

Namn

_______________________________________________

Adress

_______________________________________________

Postnr

_______________

E-post

_______________________________________________

Mobil

_______________________________________________

Ort _________________________

Ort & Datum

____________________________

Underskrift

____________________________

