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Sıkça Sorulan Sorular
‘’ KOŞARAK YANIMDA OL ‘’
Antalya çağdaş eğitim ve kültür vakfı kızlarımızı destekleyerek, genç kızlarımızın gücünün topluma ve ekonomiye katılımını
sağlıyor. Desteğiniz daha fazla kızımızın eğitim hayatına destek sağlayacak. Daha çok kızımız dayanışmayla toplum içinde var
olacak, eğitimini tamamlayıp, ekonomik hayata katılacak.
Kadının toplumsal anlamda rol ve statü olarak doğru yerde olmasının, ancak bilinçli ve nitelikli bir eğitim süreciyle

gerçekleşebileceği yapılan birçok çalışmada detaylı olarak açıklanmakta, bu konunun ülkenin gelişimi açısından da son derece
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizde kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan
tüm taraflarca eğitim alanında çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi konusunda tüm kurumların iş birliği
yapması gerektiği açıktır.
Antçev Vakfı, bu amaçla, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vererek kendine güvenen girişimci
kızlarımızın yetiştirilmesini amaçlamakta, ulaşabildiği herkesin yüzünde bir gülücük yaratmak isteyen bir hareketin bu güzel ilden
tüm Türkiye’ye yayılmasına aracılık etmekte ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır.

Kampanyanın hedefi ne kadar? Sağlanan kaynakla neler yapılması planlanıyor?
Kızlarımız, eğitimden ve toplum içinde var olmaya kadar giden yolda birçok konuda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Kızlarımızın eğitim
hayatlarına devam edebilmeleri için, Run Anatolia Maratonu’nda hedefimiz olan 44.000 TL ile eğitim desteği sağlamayı
planlıyoruz. Toplanan bu kaynak kızlarımızın eğitimine 1 yıl boyunca destek sağlayacak. Vakfımızın burs yapısı içerisinde yer alan
bir kızımızın desteklenmesi 1 yıl için 1.600 TL’dir. Bu projeye katılarak 25 kızımızın eğitime devam etmesinin desteklenmesine
katkıda bulunacaksınız.
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ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR Vakfı (ANTÇEV) kimdir?
Laik ve Demokratik bir Türkiye için; Bilimsel düşünen düşündüğünü ifade edebilen, sorgulayan, araştıran,
üreten, özgüveni gelişmiş, sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Çağdaş eğitime odaklanarak çocuklar, gençler, aileler ve eğiticilerin eğitimi ile ilgili projeler hazırlamak ve
uygulamak. Burs vermek, okul, yurt, sosyal merkez, gençlik merkezleri kurmak ve genel eğitimin her seviyesinde
var olan yapıları iyileştirmek. Bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemektir.
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Maratona nasıl kayıt olurum?
Maratona https://runatolia.com/ sitesinden Hemen kayıt ol tıklayarak kayıt olabilirsin. Maratona kaydolurken izleyeceğin
adımları anlatan mini rehbere ulaşmak için tıkla.
Maratona kaydolduğumu size nasıl haber vereceğim?
Bize her zaman 0242 247 21 89 nolu telefon numarasından ya da antcev95@gmail.com mail adresimizden ulaşabilirsin.
Ancak süreç boyunca yanında olup seni destekleyebilmemiz için ANTCEV bilgi formunu doldurman gerekiyor. Bilgi formuna
ulaşmak için https://fonzip.com/antcev/form/maraton2019
Destek olmak için koşmak zorunda mıyız?
Koşmak zorunda değilsin, yürümen de yeterli. Katılan herkes amatör koşuculardan oluşuyor. Eğer koşmayı denemek istersen, Adım
Adım çaylaklar antrenmanlarına katılarak yürü-koş-yürü şeklinde başlayarak yavaş yavaş koşmaya adım atabilirsin.
Adım Adım Çaylak antrenmanları hakkında bilgi almak için tıkla
Kaç km’lik parkura kaydolmalıyım?
42 km maraton, 15 km ve 10 km parkurları var. İlk kez koşuyorsan 10 km’ye kaydolmanı öneririz. Ayrıca 8 km’lik halk koşusu
parkurunun yapılıp yapılmayacağı geç belli oluyor. (Halk koşusu kaydı koşuya yakın bir tarihte açıklanıyor, detayları Runanatolia
web sitesinden takip edebilirsiniz ve Maraton Fuarı’nda kaydınızı yaptırabilir sininiz.)
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Kampanyamı nasıl oluştururum?
Kampanya oluşturmak için İyilik Peşinde Koş Platformuna kayıt olman gerekiyor:
https://ipk.adimadim.org/site/signup
Bağış kampanyanı 7 Şubat’tan itibaren bu platform üzerinden oluşturabilirsin.
Kampanya açmayıp başkalarını desteklesem?
Kampanya açarak başka birini desteklemekten çok daha fazla etki yaratacaksın.
Kampanya oluşturduğunda etkin 10 kat artar. Seni desteklemek için yapılan bağışların yanı sıra etrafında onlarca insanın
farkındalığı artar, herkesin yoksullukla mücadele katkı vermesine olanak sağlayacak, zincirleme bir etki yaratacaksın.
Kampanya tarihleri ne zaman?
18 ŞUBAT – 19 MART
Bağış Kampanyanı 3 Mart’tan 4 hafta önce (7 Şubat’ta) oluşturabileceksin.
Koşudan 2 hafta öncesinde, yani 18 ŞUBAT ta bağış almaya başlayabileceksin.
Bağış kampanyan koşudan 2 hafta sonrasına kadar sürdürebileceksin. Kampanyalar 19 Mart 2019’de sona eriyor.
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Koşu günü ne yapmalıyım?
Koşu günü Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit Önü /Antalya koşu parkurunun başlangıç noktasında buluşacağız. Birlikte
hazırlanıp koşu noktasına hareket edeceğiz. Seni buluşma yer, saati ve nasıl hazırlanman gerektiği hakkında öncesinde bilgi veriyor
olacağız.
YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI 08.45 Tekerlekli Sandalyeli Engelliler 09.00 Maraton 09.15 Yarı Maraton 09.45 10 KM
Koşu sabahı, koşu parkuru ve etrafında trafik kapatılıyor ancak koşucuları o noktaya taşıyan belediye otobüsleri Antalya’nın çeşitli
noktalarından kalkıyor olacak. (Koşucu göğüs numaranı yanına almayı unutma!)
Koşu sonrası ne yapacağım?
Koşu sonrası kampanyalarımız 2 hafta daha devam edecek. Arkadaşlarınıza, çevrenize e-posta ve sosyal medya aracılığıyla koşu
deneyiminizi ve neden ANTCEV için koştuğunu anlatan e-postaları gönderip 18 Mart’a kadar bağış toplamaya devam edebilirsin.
Desteğin için şimdiden çok teşekkürler.
Sen koştukça kızlarımız okuyacak. İyi ki varsın.
Hemen katılmak için tıkla.
https://fonzip.com/antcev/form/maraton2019 link Ocak 15 ten sonra aktif olacaktır.
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