




'ł- START
SOBOTA, 20 MAJA 

JEZIORO MALTAŃSKIE, Poznań 

STREFA FESTIWALOWA: 
14:00 - otwarcie strefy festiwalowej, 
a na niej niespodzianki i aktywności 
przygotowane przez Partnerów 
wydarzenia. 

BIEG: 
15:00 - start pierwszej fali startowej 
16:00 - start drugiej fali startowej 

Pamiętaj! Na naszym biegu nie ma pomiaru 
czasu, a jedyna rywalizacja to kto dobiegnie 
do mety bardziej kolorowy! :) 

Organizator nie zapewnia depozytu ani 
innego miejsca przechowania rzeczy i nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę lub 
uszkodzenie jakichkolwiek rzeczy 
należących do Uczestników. 

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 





Odbiór pakietów startowych: 

1. Wydrukuj bilet

2. Wypełnij oświadczenie zdrowotne, które znajduje się na bilecie

3. Koniecznie weź ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość

Możesz odebrać pakiety swoich przyjaciół. 

Wystarczy, że weźmiesz ich bilety z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem zdrowotnym, upoważnienie na 
odbiór pakietu przez Ciebie (pobierz) oraz kopię ich dokumentu tożsamości - do wglądu przy odbiorze pakietów. 

*jeżeli odbierasz bilet za dziecko, patrz niżej

Odbiór pakietów drużynowych: 

Kapitan drużyny, aby odebrać pakiety dla całej swojej drużyny, musi posiadać swój bilet i koniecznie musi 
mieć ze sobą podpisane bilety wszystkich członków drużyny. 

Odbiór pakietów dla uczestników poniżej 18 roku życia: 

1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę na udział udzieloną przez rodzica lub
opiekuna prawnego. Zgoda taka znajduje się na bilecie dziecka.

2. Osoby do 13 roku życia mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Osoby między 13 i 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w imprezie samodzielnie pod warunkiem, że
podpisana przez ich opiekuna prawnego zgoda na uczestnictwo w The Color Run TM by Skittles, zostanie
okazana w Dniu Odbioru.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo osoby poniżej 18 roku życia,
ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo takiej osoby w wydarzeniu i tym samym zwalniają
Organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia.

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 

http://cdn2-ecros.pl/event/thecolorrun/files/upowaznienie_pakiet_startowy.pdf




At ZABIERASZ NA BIEG SWOJĄ POCIECHĘ?

Osoby biegnące z dziećmi pilnują swoich podopiecznych. 

Zabrania się uczestnictwa w biegu na rolkach, deskorolkach, rowerach, itd. 

Pamiętaj, trzymaj się wraz z Twoją pociechą prawej strony, a lewą zostaw dla biegaczy. 

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 



& BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZVSTKIM ! 
Podczas The Color Run TM by Skittles istnieje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu. 

Stosuj się do wszelkich wskazówek i poleceń organizatorów biegu, 

ochotników czuwających nad jego przebiegiem i służb porządkowych. 

Zabrania się przyprowadzania zwierząt na imprezę. 

Zabrania się wnoszenia szklanych butelek, pojemników, opakowań itp. 

na teren imprezy, parkingi, chodniki, ulice oraz trasę biegu. 

Organizator nie zapewnia depozytu ani innego miejsca przechowania 
rzeczy i nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 
jakichkolwiek rzeczy należących do Uczestników. 

� DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowe informacje: 
thecolorrun.pl 

FAQ: http://thecolorrun.pl/faq/ 

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 

SPONSOR MULARNV 

https://www.facebook.com/skittles/?fref=ts
http://thecolorrun.pl/faq/


http://www.usmiechnadziei.org/


https://www.facebook.com/TheColorRunPoland/





