RUN IN COLORS Night Praha 13. 5. 2017
organizační informace
Vyzvednutí startovního balíčku
Vyzvednutí balíčku, novou registraci,
uhrazení startovného či odevzdání
souhlasu zákonného zástupce můžete
provést v pátek 12.5.2017 od 14 do 19 v
OC Nový Smíchov nebo 13.5.2017 od 19
do 20:30 na místě konání akce, viz.
plánek. Registrace bude vydána na
základě sdělení celého jména a data
narození. Pokud budete platbu odesílat
později než 10.5.2017, budeme pro
vydání startovního balíčku požadovat
doklad o zaplacení.
zázemí akce a
doprovodného programu

Parkování a doprava
Adresa parku Vítkov je Vrch Vítkov, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Pokud pojedete autem, doporučujeme jej nechat na některém ze
záchytných parkovišť a přiblížit se MHD. Z AN Florenc je areál vzdálen cca 25 minut chůze, pokud pojedete MHD, využijte
zastávku Tachovské náměstí (linky 133, 136, 207 a 509). Odtud po schodech nahoru a stále do kopce až úplně nahoru k
památníku.
Šatna
U stánků se startovními balíčky je pro Vás připravena i šatna. Kapacita je však omezená, tak si, prosím, neberte zbytečně mnoho
věcí. Čím méně si toho vezmete, tím méně toho budete mít od barev. A to se vyplatí! :))
Program
19-20:30 - Registrace a vydávání startovních balíčků
19-00 - Doprovodný program (Pivoth & DJ Fliptyck, soutěže, zorball a mnoho dalšího)
21:00 – Paulie GARAND & Kenny ROUGH (Nirvana Tour)
22:00 - Duhové zatmění
22:05 - Rozcvička
22:15 - RUN IN COLORS - 5 km (2 okruhy)
23:00 – Duhové zatmění vol. 2 + Předání šeku Nadačnímu fondu Pink Bubble
23:15 – After party
Barvy
Každý účastník obdrží sáček s barvami a notnou dávku barevné sprchy v průběhu 5 km trasy.
Nebojte se začít si barviček užívat ihned po obdržení, pro "Duhové zatmění" bude možné si barvy za 50,- dokoupit.
Fan shop
Další možností, jak podpořit NF Pink Bubble, je zakoupení dárkových předmětů v našich Fan shopech.
Fotokoutek #runincolors
Chcete si pořídit originální fotku z akce? Určitě navštivte náš RIC fotokoutek, kde se můžete vyfotit společně se srandovními
rekvizitami. Pokud budete fotky z akce sdílet, nezapomeňte na hashtag #runincolors :) Fotky z akce následně najdete na FB
profilu události a video na našem youtube kanále RUN IN COLORS nebo na FB profilu našeho tvůrce Matěje Hřiba
(facebook.com/3Dhrib).
Občerstvení
Na místě pro Vás bude připraveno dostatečné množství stánků s nejrůznějším občerstvením. V rámci startovního balíčku
obdržíte Sládkovu limonádu a na trati budou připraveny občerstvovací stanice s vodou.
Možnost umytí
Podle nás zbytečné, protože jít domů celý od barev má své kouzlo :)) Nicméně v areálu budou připraveny cisterny s vodou, u
kterých můžete hrubou očistu provést.
Přejeme nádherně prožitý sobotní den!
Tým RUN IN COLORS

