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DONKERRUN
GOES INDUSTRIAL

SPONSOR
BROCHURE

3 DEEDITIE

UNIEKE AVONDLOOP VOL SFEER, LICHT EN MUZIEK
IN HET DONKER AAN DE DONK

Jong en oud lopen een onbeperkt
aantal rondes van ongeveer 3 km
op een sfeervol verlicht parcours en
schenken zo per gelopen ronde 2
euro aan het goede doel.

Het doel van de donkerrun heeft geen
competitief karakter. Er wordt met
muziek- en lichteffecten gespeeld,
zodat deze loop echt wel anders is en
een ruim publiek aanspreekt.

Donkerrun is meer dan een
loopwedstrijd. Het prachtige
parcours, gecombineerd met
het enthousiasme van een
duizendtal sportievelingen creëert
een ongeziene sfeer onder de
deelnemers. Bovendien lopen we
dit jaar door bedrijfshallen die je
gewoon eens wil verkennen met je
loopschoenen!

De bedoeling is om samen met familie
en vrienden de combinatie tussen
sport en entertainment te maken.
Een gezellige avondloop aan
de Donkvijver op een donkere
winteravond.: DONKERRUN.
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PARCOURS
Het sfeervol parcours -met lichteffecten en muziek (dj’s) - start aan de
Donkvijver, gaat langs het natuurgebied de Langemeersen en loopt dan door
enkele bijzondere bedrijven die voor de gelegenheid hun productiehallen
openstellen! Het parcours brengt je dit jaar dus op plaatsen waar je anders niet
kan komen!
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WANNEER?

WAAR?

07 oktober 2022
vrije start tussen 19h en 22h

Donkvijver Oudenaarde
(The Outsider | Donkstraat 50)

WAT?

INCLUSIEF

Loopevent voor jong en oud
Sfeervol verlicht parcours van 3 km
Door bedrijfshallen en natuurgebied
Onbeperkt aantal routes
Ideaal voor Teambuilding
Drinks & Food

Gratis LED band per deelnemer
Afterparty in the LakeHouse
Bewaakte vestiaire & douches
Verzekering

EARLY BIRD

TICKET

€12

€15

tot 01.02.2022

tot 21:30

TICKETS: SHARP RECREAN SPORTCENTRUM, OUDENAARDE
ONLINE: EVENTBRITE - SAFETY JOGGER DONKERRUN
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Druk na elke ronde op de rode knop
en geef telkens €2 aan het GOEDE DOEL

De Donkerrun is reeds aan zijn derde editie toe en is georganiseerd door Kiwanis
Universus (Oudenaarde). De vorige editie bracht, dankzij ruim 1000 lopers, meer
dan 7500 euro op! Integraal geschonken aan lokale goede doelen voor kinderen.

Hoeveel lopen we in 2022 samen voor het goede doel?
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IDEAAL VOOR TEAMBUILDING
Lopen in groep
Groepsfoto van uw team op onze photowall
Drink en eten na de run.
Sfeervolle trailrun met lage drempel.
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FAQ
Wat is precies het goede doel waarvoor wordt gelopen?
Kiwanis is een netwerk van vrijwilligers die zich in het bijzonder voor kinderen
inzetten. De opbrengst van de vorige editie is gegaan naar: een herfstkamp voor
kansarme kinderen in de Outsider, KBO Levensblij, Den Dauw, VZW Haarwensen,
Egmont & Hoorn en popjes voor AZ Oudenaarde.
Hoeveel km is een ronde?
Een ronde is ongeveer 3 kilometer.
Is de Donkerrun deel van een loopcriterium?
De avondloop is deel van het Loopcriterium Oudenaarde.
Is er bevoorrading?
Er is een (gratis) bevoorrading voorzien na elke ronde (3km) en bij de finish.
Waar kunnen we parkeren?
Er kan geparkeerd worden op de parking van de outsider.
Kunnen we nog om 21h starten met lopen?
Ja natuurlijk! Er kan vrij gestart worden tussen 19:00 en 22:00.
Zijn we verzekerd voor ongevallen?
Er is een verzekering voorzien voor alle deelnemers bij Sharp Insurance.
Is er eerste hulp ter plaatse?
Een post van het rode kruis Oudenaarde zal ter plaatse zijn.
Kunnen we onze bagage kwijt?
Er zal een post zijn waar de bagage kan afgeven. worden U krijgt een ticket
waarmee u uw spullen terug kan afhalen.
Is het parcours verlicht?
Het gehele parcours zal sfeervol verlicht zijn.
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Kunnen we nog iets drinken na de loop?
Er is een gezellige party voorzien na de loop. U kan zich omkleden en douches in
de faciliteiten van de Outsider, indien gewenst.
Kunnen we iets eten?
Er is de mogelijkheid om iets te eten.
Wat gebeurt er als het sneeuwt of het parcours niet beloopbaar is?
Er is deze editie gekozen voor een parcours dat heel erg beloopbaar is, over
ruime paden, straten en door bedrijfsgebouwen. In het geval we de wedstrijd
toch zouden moeten afgelasten zal het geld van uw deelname volledig worden
doorgestort naar het goede doel. Er zal niet worden terugbetaald.
Is een toer een toer rond de volledige donkvijver?
De toer vertrekt vanuit de Outsider aan de Donkvijver, maar loopt dan naar het
natuurgebied de Langemeersen en door het industriegebied Coupure.
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Interesse in aantrekkelijke sponsor- en bedrijfspakketten en wil je
tegelijkertijd onze goede doelen sponsoren?

SPONSORFORMULES
PAKKET

PLATINUM
PARTNER

GOUD
PARTNER

ZILVER
PARTNER

BRONS
PARTNER

PRIJS
(in euro)

2500

1000

500

300

Aantal LED
Toegangstickets

50

30

20

10

Aantal pakketten
Beschikbaar

5

10

∞

∞

Logo op Screens

X

X

X

X

Logo op website

X

X

X

X

Logo op Social Media

X

X

Logo op Aftermovie

X

X

Logo op Promofilm

X

Logo op Photowall

X

Mogelijkheid
Reclamestand

X

Gepersonaliseerd
Meeting Point

X

INTERESSE?
Neem contact op met één van de leden van Kiwanis Universus
of stuur een e-mail naar partner@donkkerrun.be
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Een project van

Jan Browaeys
Anthony Claeys
Koen De Clercq
Seger Delmulle
Lieven De Meulenaere
Dries Doornaert
Floris Ghys
Thibault Nachtergaele
Jean-Baptiste Nottebaert
Benoît Ottevaere
Hans ‘t Kindt
Kristof T’sjoen
Pieter Tsjoen

Pieter Uytterschaut
Thibaut Van Assche
Karel Van Cauwenberghe
Steven Vandenabeele
Ludo Vander Haeghen
Mattias Vanderschueren
Stijn Vanhessche
Yves Van Langenhove
Laurens Van Nevel
Francis Van Nevel
Frédéric Verwée
Nelson Vroman
Olivier Zeegers
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Interesse in aantrekkelijke sponsor- en bedrijfspakketten en wil je
tegelijkertijd onze goede doelen sponsoren?

SPONSOR FORMULIER
BEDRIJFSNAAM

_________________________________________________________________

ADRES		

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

BTW

_________________________________________________________________

Wij wensen uw initiatief te steunen volgens de hieronder aangestipte formule
en storten op rek. nr BE19 6462 3114 1112 op naam van Kiwanis Universus met
vermelding “DONKERRUN 2022”

🬃  PLATINUM		

€2500

🬃  GOUD			

€1000

50 toegangstickets (50 Ledbandjes). Logo op website, promofilm, photowall, aftermovie,
social media en op screens. Gepersonaliseerd meeting point en mogelijkheid
reclamestand*

30 toegangstickets (30 Ledbandjes). Logo op website, promofilm, photowall, aftermovie,
social media en screens.

🬃  ZILVER		 €500

20 toegangstickets (20 Ledbandjes) Logo op website en screens.

🬃  BRONS		 €300

10 toegangstickets (10 Ledbandjes) Logo op website en screens.
Indien u een nieuwe sponsor bent, gelieve uw logo in hoge resolutie te willen doorsturen
naar partner@donkerrun.be
DATUM

*reclame-materiaal zelf aan te leveren

HANDTEKENING

