START
Mød op ved startbordene ved The Body Shop, Kongensgade 2A - kl. 14. (ODENSE)
Mød op ved startbordene ved The Body Shop, Brødregade 16 den 6. maj - kl. 11. (RANDERS)
Du finder start-og goodiebag-bordene midt på den brede del af Sortedamsdosseringen ud mod Østerbrogade.
(København)
Du kan komme forbi mellem kl. 13 og 14.30 for at gå ruten. Der vil nok være mange, der starter kl. 13, så kom
gerne lidt efter, så den første kø ved startbordene er væk.
Her registrerer du dig og får udleveret den første del af din goodiebag og en goodiebagkupon.
Goodiebagkuponen skal have et stempel undervejs, så du kan hente resten af goodiebag’en
ved bordene i startområdet, når du er færdig med gåturen. Startregistrering og goodiebagafhentning er ved
samme borde.
Stemplet på goodiebagkuponen får du ved første sø – lige inden nedgangen til anden sø. Stedet er markeret
med et stort beach flag. Går du to eller flere søer rundt, kan du også få det ved Dronning Louises bro.
TUREN
Turen går højre om søen – der vil være pile, der viser vej. Det er vigtigt, at du for så vidt muligt går den vej, så
vi ikke danner trafikprop undervejs langs søen med mange, der går imod hinanden på de smalle stier.
Derfor vil vi også bede dig om, at gå højre om Metrobyggeriet og ud på cykelstien, lige inden du kommer i mål,
i stedet for at gå over broen, der krydser søen. Der vil være sat skilte op, så cyklister kører udenom, de 150 m
det drejer sig om.
HUNDE
Med mange hunde på samme sted, vil vi bede dig om at holde din hund i snor og huske at fjerne evt.
efterladenskaber undervejs.J
I startområdet vil der være en lille hundebar, hundeselfie-stationer og lidt aktiviteter til hundene.
Der vil også være en konkurrence for bedste billede fra dagen – den kan du læse mere om på den flyer du
modtager sammen med dit startkit.
PET-ATHON OG FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING
PET-athonen er den første af sin slags i Danmark, og gåturen er meget mere end en fredelig og alternativ måde
at vise omverdenen, at vi ønsker et forbud imod dyreforsøg indenfor skønhedsindustrien. Den er en del af
mange forskellige aktiviteter for at få påvirket til et totalt forbud i alle verdens lande.
Du hørte måske i torsdags, at Europa-parlamentet med et markant flertal havde stemt for at forbyde
dyreforsøg globalt? Det gjorde de på baggrund af Forever Against Animal Testing kampagnen og Cruelty Free
Internationals og The Body Shop Internationals intense arbejde for at informere dem om problemet.
Vi håber med gåturen at få en masse underskrifter hjem og vise de danske politikere, at vi også gerne vil have
Danmark til at stille sig bag kampagen, som et selvstændigt land, sammen med blandt andet Canada og
Australien og derved få FN til at lave en konvention til alle medlemslandene, der opfordrer til et totalt forbud
en gang for alle.
Vi glæder os til et par fantastiske timer sammen med jer.
Mange hilsner
The Body Shop Danmark

