Нови препятствия и много музика в третото издание на Legion
Run София
Oще по-предизвикателно трасе, над 20 препятствия от кал, лед и бодлива тел, 5километрово парти. Това очаква участниците в третото издание на Legion Run в
България. Екипното приключение ще се проведе на 9 юли край езерото Панчарево.
90% от препятствията ще са различни. Българският легион ще се изправи пред
няколко чисто нови предизвикателства като:
·
Nox Arca - тъмни и тесни тунели на няколко нива с един-единствен изход
·
Fenestra - вертикални стени с тесни прозорчета за провиране
·
Oculus - катерене по 5-метрова стълба, следвано от спускане по пожарникарски
пилон в яма с кална, ледена вода.
·
Optimus - препятствие 4 в 1, което включва високи стени, тръби на вериги, въжена
мрежа и коварни, движещи се стълби
Повечето от познатите препятствия също са обновени. Тази година цялото трасе ще е
разделено на тематични зони с музика, подбрана според препятствията.
Legion Run в измислен така, че да насърчава отборния дух и работата в екип.
Компаниите имат шанса да предложат на екипите си незабравимо тиймбилдинг
събитие и да се възползват от специални корпоративни отстъпки.
Паркингът и входът за зрители ще са безплатни. Участниците могат да канят
близки и приятели, които да ги подкрепят, да ги следват по трасето и снимат калните
им изяви.
София е шестата спирка от световното турне на Legion Run за 2016. Компанията
дебютира на нови пазари в Западна Европа, Азия и Близкия Изток. Календарът на
Legion Run включва събития в Париж, Бретан, Лион, Тел Авив и Хонг Конг.
“Вълнуваме се, че Legion Run стъпвa на нови, свежи пазари. Тази година хиляди хора
ще имат шанса да се включат в събитието за първи път, да се забавляват в калта
и да изживеят незабравими моменти рамо до рамо с приятели или колеги. Новият
сезон предлага 5-километрово парти с по-малко бягане, повече препятствия и
страхотен саундтрак”, коментира Миглена Славова, маркетинг мениджър в Legion
Run.
Още информация: на страницата на събитието или на info@legionrun.com
ЗА LEGION RUN: Създадена едва преди няколко години, компанията е най-бързо
растящият представител на obstacle course индустрията в Централна и Източна
Европа. Близо 40 000 души са участвали в събития на Legion Run, като броят им
непрекъснато расте.

