Biothlon Battle - Stappenplan voor deelnemende teams
Beste leidinggevende, Team Captain, sportieveling,
Geweldig dat je met een team wilt meedoen aan de Biothlon Battle. In dit document staat stap voor
stap uitgelegd hoe je met jouw team kunt deelnemen. Kom je er niet uit, heb je vragen of wil je jullie
briljante idee delen, maar gerust naar biothlon@stichtingbio.nl.

Stap 1: Stel je team samen





Stel een team samen met maximaal 10 personen. Zijn er meer enthousiaste collega’s, buren,
enz. Geef dan gerust meerdere teams tegelijk op. Een team mag ook uit minder dan 10
personen bestaan.
Verzamel van alle teamleden: voornaam, e-mailadres, geslacht, woonplaats en inventariseer
per deelnemer of ze 5 KM of 10 KM willen afleggen;
Verzin een herkenbare teamnaam, gebruik daarvoor bijvoorbeeld jouw bedrijfsnaam en de
locatie. Doen er meerdere teams mee van een bedrijf, zorg dan voor unieke teamnamen.
Bijvoorbeeld: Pathé Amsterdam De Jonkies / Vue Nijmegen Donderdagteam / Kinepolis Oss
Saturdaynight.

Stap 2: Schrijf je team in
Ga naar http://bit.ly/biothlon2021 om jouw team in te schrijven. De gegevens die je hier invult zijn
straks nodig om de prestatie van jouw teamleden te registreren. Het is van belang om per renner de
gegevens in te vullen, zodat jouw teamleden kunnen meedingen naar de Speedy Gonzales-Award voor
de snelste tijd. Vul als eerste deelnemer de naam van de Team captain in. Het inschrijfgeld is €15,- per
persoon. Als Team Captain ontvang je één verzamelfactuur voor je team. De deadline voor het
inschrijven van je team is 16 mei 2021.
Resumé: Ga naar http://bit.ly/biothlon2021
Vul per teamlid de onderstaande gegevens in:
 Teamnaam
 Voornaam deelnemer
 E-mailadres deelnemer
 5 of 10 KM
 Woonplaats deelnemer

Stap 3: Haal zoveel mogelijk sponsorgeld op
Per team maak je een actiepagina aan op biothlon.kentaa.com. Dit is het digitale spaarvarkentje van
jouw team om sponsorgeld op te halen. Activeer al je teamleden om massaal jullie actiepagina te
delen via sociale media en mail, je kunt de actiepagina insluiten op jullie eigen website en je kunt een
QR-code genereren voor jullie actie. Het streefbedrag voor jullie actie is minstens €500,-. Hiermee
kunnen we een fijne vakantie mogelijk maken voor een gezin met een meervoudig gehandicapt kind.
Het team dat het meeste sponsorgeld ophaalt, wint bovendien de felbegeerde Kaskraker-Award.
Naast de grote eer is er te gek gave prijs aan deze Kaskraker-Award verbonden. De deadline voor het
aanmaken van je actiepagina is 16 mei 2021. Ga ervoor!
Ga naar: Biothlon.kentaa.com
 Maak een actie aan voor jouw team;
 Geef jullie actie dezelfde teamnaam als bij stap 2.

Stap 4: De actieweken







Leuk om van jullie Biothlon een klein team-evenementje te maken, met een gezamenlijke
warming-up en finish. Mits de coronamaatregelen dat toelaten natuurlijk.
Prik een datum tussen 21 mei en uiterlijk op 3 juni waarop jullie je afstand gaan afleggen.
Houd je teamleden op de hoogte, enthousiasmeer me ze, ga samen trainen, maak alvast een
toffe teamfoto om kans te maken op de prijs voor leukste ‘Publiekslieveling’;
Verzamel zoveel mogelijk donaties voor jullie sportieve prestatie. Verzin samen ludieke
geldinzamelacties en zet alles op alles om de Speedy Gonzales-Award, De PubliekslievelingAward of de Kaskraker-Award, in de wacht te slepen.
Volg de Biothlon via de eventpagina op Facebook of volg het Bio Vakantieoord via Instagram,
voor leuke tips van onze coaches Leendert de Ridder, Joost Bouhof en Nelli Cooman. En om op
de hoogte te blijven van updates van andere teams.

Stap 5: De Battle
Donderdag 17 mei ontvang je het ‘startpakket’ voor de Biothlon Battle, bestaande uit:
 Instructie voor het downloaden van de Racemap-app op je smartphone om je sportieve
prestatie mee te meten;
 Een digitaal startnummer;
Als Team Captain is dit het moment om de laatste informatie aan je team door te geven. Regel die
likes, donaties en behaal de snelste tijd! Iedereen legt zijn afstand af tussen 21 mei en 3 juni. Succes!

Stap 6: De prijsuitreiking
Op zaterdag 5 juni maken we de winnaars van de Biothlon Battle 2021 bekend! Net als de hele
Biothlon Battle, kun je de prijsuitreiking vanaf de bank thuis meemaken. Iedereen ontvangt na
deelname een digitaal certificaat. Leuk om te delen via social media en tegelijkertijd al jullie sponsors
te bedanken!

