
Registrace na Race for the Cure ve Hvězdě 3. 10. 2021 od 15:00 hod. 

1/ Jděte na stránku https://www.raceforthecure.eu/cs/ 

2/ Klikněte na Zúčastněte se nyní 

3/ Chcete-li se zúčastnit běhu a pochodu, který se uskuteční 3.10. v pražské oboře Hvězda, pak 

klikněte na obrázek s nápisem Race for the Cure ve Hvězdě 

4/ Vyber si, jestli poběžíš jako jednotlivec, nebo jako tým 

5/ Vyplňte své jméno a e-mailovou adresu 

6/ Minimální startovné je ekvivalent 10 EUR (cca 250 Kč). Můžete nás ale podpořit i vyšší částkou, pak 

ji vepište do okénka Vlastní výběr částky – POZOR- ČÁSTKA, KTEROU NAPÍŠETE JE V EURECH. Vždy si 

tedy částku v korunách, kterou nám chcete věnovat vydělte kurzem eura. Tedy např. chcete-li nám 

věnovat 500 Kč, vepište 19,80 EUR (nebo můžete ji zaokrouhlit      ) 

7/Přejete-li si získat e-mailem potvrzení o daru, zaškrtněte Potvrzení o daru a vyplňte požadované 

údaje. 

8/ Nezapomeňte zaškrtnout Souhlasím s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů. 

9/ Klikněte na Další krok 

10/ Stránka Vám nabídne různé možnosti platby 

 

Pro nás, Čechy, Moravany a Slezany je vhodná volba – Credit Card, pro ty, kteří jsou zvyklí platit přes 

PayPal, mohou zvolit i tuto cestu. 

Tedy klikněte na Credit Card (i když budete platit debetní kartou) a objeví se tato stránka: 

https://www.raceforthecure.eu/cs/


 

 

Vepište požadované údaje a klikněte na modré tlačítko s pokynem Pay…EUR. 

Poté se objeví tento text: 

 

 

11/ Startovní čísla obdržíte na staru závodu. 

12/ Řekněte o Race for the Cure rodině, kamarádům, známým či kolegům v práci. Pokud se jim 

nehodí vyběhnout nebo pochodovat 3. října, mohou se k největšímu evropskému závodu na podporu 

pacientek s rakovinou prsu připojit individuálně ve dnech 26. 9. – 10.10. a zaregistrovat se podle 

následujících pokynů. 

 

 



Registrace pro individuální účast v Race for the Cure v období 26.9. – 10. 10. 

2021 

1/ Jděte na stránku https://www.raceforthecure.eu/cs/ 

2/ Klikněte na Zúčastněte se nyní 

3/ Poběžíte-li nebo půjdete-li sám, nebo s několika kamarády (do 50 osob), zaklikněte Vytvořit tým.  

5/ Vyplňte své jméno a e-mailovou adresu 

6/ Minimální startovné je ekvivalent 3 EUR (cca 75 Kč). Můžete nás ale podpořit i vyšší částkou, pak ji 

vepište do okénka Vlastní výběr částky – POZOR- ČÁSTKA, KTEROU NAPÍŠETE JE V EURECH. Vždy si 

tedy částku v korunách, kterou nám chcete věnovat vydělte kurzem eura. Tedy např. chcete-li nám 

věnovat 500 Kč, vepište 19,80 EUR (nebo můžete ji zaokrouhlit      ) 

7/Přejete-li si získat e-mailem potvrzení o daru, zaškrtněte Potvrzení o daru a vyplňte požadované 

údaje. 

8/ Nezapomeňte zaškrtnout Souhlasím s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů. 

9/ Klikněte na Další krok 

10/ Stránka Vám nabídne různé možnosti platby 

 

Pro nás, Čechy, Moravany a Slezany je vhodná volba – Credit Card, pro ty, kteří jsou zvyklí platit přes 

PayPal, mohou zvolit i tuto cestu. 

Tedy klikněte na Credit Card (i když budete platit debetní kartou) a objeví se tato stránka: 

https://www.raceforthecure.eu/cs/


 

Vepište požadované údaje a klikněte na modré tlačítko s pokynem Pay…EUR. 

Poté se objeví tento text: 

 

11/ Uschovejte si Váš kód, budete jej potřebovat při tisku startovního čísla, nebo pokud se do týmu, 

který jste vytvořili přihlásí další účastník. Kód, spolu s linkem Vám také přijde na e-mail, který jste 

zadali. 

12/ Klikněte na tlačítko Vaše týmová stránka 



 

13/ Chcete si vytisknout startovní číslo? Klikněte na Stáhnout startovní číslo, zadejte kód týmu 

 

14/ Vyplňte všechny požadované položky 



 

15/ Klikněte na Stáhnout startovní číslo, to se Vám pak vygeneruje v PDF formátu. A pak si jej už jen 

vystřihněte a můžete vyrazit na trasu svého pochodu nebo běhu. 

 

 

Děkujeme, že se o své účasti zmíníte na sociálních sítích s #RFTC2021 #AlianceZen a také 

označením @AlianceZenSRakovinouPrsuOps  a budete sdílet i fotky z vlastního 

běhu/pochodu. 

 

 

 


