Tävla om Run for pride t-shirt.
Årets viktigaste lopp är här, lördagen den 25 september äger årets Run For Pride rum på Djurgården i Stockholm. Nu kan
du tävla om en snygg Run for Pride t-shirt som tagits fram i samarbete med True Colours. För varje såld flaska True
Colours cava går en krona till Regnbågsfonden som aktivt arbetar för att stödja HBTQI-organisationer i hela världen.
Tävla om en t-shirt genom att maila in svar på frågan nedan.

Lördagen den 25:e september förvandlas Stockholms kungliga stadsdel till en färgsprakande plats med fokus på glädje, fest och
gemenskap. Det är nämligen dags för årets Run For Pride att åter inta Djurgården. Run For Pride loppet har fyra priskategorier i 5
km respektive 10 km.
Vill du vara med i loppet där glädje går före prestation?
Anmäl dig till Run For Pride >>
100 kronor av varje såld biljett går oavkortat till Regnbågsfonden, en stiftelse vars mål är att skapa en värld där alla människor
har samma grundläggande rättigheter-oavsett sexuell läggning, könsidentitet och uttryck.

Tävla om Run For Pride t-shirt
Vi lottar ut 6 t-shirts. Tävla genom att svara på frågan nedan och mejla oss svaret på info@folkofolk.se. Skriv "Run for pride" i
ämnesraden och ange svar samt vilken färg och storlek du vill ha på t-shirten, samt adress dit vi kan skicka den.

Vem har varit med och grundat Regnsbågsfonden?
1. Jonas Gardell
X. Petra Mede
2. Christer Björkman
Vi behöver ditt svar senast söndag 8/8 2021. Vinnarna i tävlingen kommer att presenteras här. Lycka till!

True Colours Cava
Systembolagsnummer: 78045

99,00 kr

True Colours Cava är en flaska i regnbågsfärger och ett
innehåll som har frisk fruktighet av citrus, mineral och röda
äpplen med viss nötighet i eftersmaken. Cavan är perfekt som
apéritif, till lättare fisk- och skaldjursrätter samt till olika typer
av varma och kalla förrätter.

Mer om True Colours och Regnbågsfonden:

Färgsprakande cava med ett viktigt budskap.

True Colours Cava är en sprudlande cava där en krona per såld flaska doneras till
Regnbågsfonden.
Läs mer

True Julep.
True Julep är en cocktail med Xanté och True Colours Cava som passar perfekt
till alla slags firanden!
Läs mer

Kajsa Bergqvists viktiga engagemang i
Regnbågsfonden.
Kajsa Bergqvist är ambassadör för Regnbågsfonden, för att hjälpa utsatta HBTQIpersoner. Vi har träffat henne och tagit reda på varför.
Läs mer

