
http://thecolorrun.pl/


� ODBIÓR PAKIETÓW 
Pamiętaj! Nie zostawiaj odbioru 
pakietu na ostatnią chwilę. 

26.04 - 28.04 
12:00 - 20:00 

CH POGORIA

ul. Jana III Sobieskiego 6 
41-300 Dąbrowa Górnicza

SKLEPIKTCR 
W sklepiku The Color Run TM będą 

na Ciebie czekać nasze przeróżne 

produkty (płatność zarówno kartą, 

jak i gotówką). 

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 

(9 MASZ DO NAS DALEKO? 
Jeżeli dojeżdżasz na nasz bieg spoza Dąbrowy 
Górniczej i nie możesz odebrać pakietu wcześniej, 
nic straconego! Możesz odebrać swój pakiet w
dzień Biegu. 

SOBOTA, 29.04.2017* 
9:00 - 12:00 

CH POGORIA 

ul. Jana III Sobieskiego 6
41-300 Dąbrowa Górnicza

*PAMIĘTAJ!
Pakiety w dzień biegu (29.04) 
odebrać mogą jedynie osoby spoza 
Dąbrowy Górniczej. 



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
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PARKING I ORGANIZACJA RUCHU: 

Jeżeli wybierasz się samochodem na nasz 

bieg możesz zaparkować na 2 specjalnie 

przygotowanych parkingach zlokalizowanych 

przy ulicy Siewierskiej (droga dojazdowa do 

Pogorii Ili). 

Przy tej samej ulicy znajdują się również 

płatne parkingi (7 zł/dzień - płatność 

gotówką). Liczba miejsc parkingowych jest 

ograniczona! 

Do Pogorii Ili dojedziecie (od Centrum 

Dąbrowy Górniczej) ulicami Marii 

Konopnickiej, Olszowej oraz Siewierską. 

#DREAMINCOLORS #HAPPIESTSK 

Centrum Sportów Letnich O 
I Wodnych- Pogorla Ili 
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Karczma Orle 
Gniazdo u Białego 

PARKING 

Beach Bar Pogona 
& Kontenery 





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 



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


http://www.stowarzyszeniedarserca.org.pl/


https://www.facebook.com/TheColorRunPoland/?ref=ts&fref=ts
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