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Osallistumismaksulla
etuja

-

KP etukortti

-

EasyFit Kokkola
mukaan KCR:lle

ILMOITTAUDU MUKAAN NYT! OSALLISTUMISMAKSU ON
ETUJA TÄYNNÄ!

19.2.- 31.3. osallistumismaksu 45 euroa. Ilmoittaudu mukaan nyt
osoitteessa kepli.ingo.fi!
Kokkola City Runin osallistumismaksu sisältää
















Linkit
www.kokkolacityrun.fi
www.facebook.com/KokkolaCityRun
www.kepli.fi
www.kepli.ingo.fi

osallistumisoikeuden alueemme suosituimpaan
kuntoilutapahtumaan
kattavat huoltopalvelut reitillä (vesi, Dexal – urheilujuoma ja
kuumalla säällä märät sienet)
virallisesti mitattu reitti (10 km ja 21 km), sähköinen ajanotto- ja
reaaliaikainen tulospalvelu
tekninen juoksupaita ja osallistujaopas
varustesäilytys
ensiapu reitillä ja maalissa
Ice Power kylmägeelihoito ja juomapiste maalissa
Dexal energy smoothie
tuotenäytteitä torilta
numerolappua esittämällä pääsee saunomaan ja uimaan
uintikeskus Vesiveijariin
numerolapulla 20% alennus jalkineista ja vaatteista Intersport
Kokkolasta yhdestä kertaostoksesta. Alennus voimassa toukokuun
loppuun saakka.
numerolapulla alennuksia ravintoloista tapahtumapäivänä
(lisäinfoa myöhemmin)
palkinnot ajanotollisten sarjojen kolmelle parhaalle (M/N)
osallistujien kesken arvontaa (lisäinfoa myöhemmin)

KP ETUKORTILLA ALENNUSTA
Keskipohjanmaa-lehden kestotilaajat saavat
etukortilla jopa viiden euron alennuksen
City Runin osallistumismaksusta. Alennus
koskee yksittäistä osallistujaa. Etu on astunut voimaan 19.2. alkaen.
Ilmoittautuessasi valitse kohta Keskipohjanmaa kestotilaajan etu ja
muista myös ilmoittaa etukortin numero.

Tapahtumapäällikkö Minna Saarela
Puhelin 0440 916 074
minna.saarela@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

KOKKOLA CITY RUN JA EASYFIT KOKKOLA YHTEISTYÖHÖN
EasyFit Kokkola ja Kepli ovat solmineet yhteistyösopimuksen. EasyFit on ollut mukana Kokkola City Runilla
aikaisempina vuosina huolehtimassa osallistujien alkulämmöistä, mutta nyt yhteistyötä on viety uudelle tasolle.
Yhteistyö on erittäin luontevaa kahden organisaation välillä, joiden molempien tavoite on liikkeen lisääminen ja
liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen, toteaa Keplin tapahtumapäällikkö Minna Saarela.
EasyFit Kokkolan yrittäjä Anton Isaksson on kehittänyt yrityksille suunnatun aktiivisuushaasteen, jossa aktivoidaan
koko työyhteisö liikkumaan. Helppous on kaiken a ja o. Kaikki aktiviteetit rekisteröidään älypuhelimen sovelluksella
tai tietokoneen kautta. Jos käytössä on aktiivisuusranneke, saa sen synkronoitua suoraan haasteeseen. Luodaan
joukkueet, jotka kisaavat toisiaan vastaan keräämällä aktiivisuuspisteitä. Pisteiden määrä riippuu tietenkin
harjoituksen tehosta ja kestosta ja on näin ollen realistinen. Reaaliaikainen pisteseuranta ja haasteen helppous
motivoi jokaista lisäämään aktiivisuutta. Haasteen tavoitteet ovat korkealla, mutta saavutettavissa kertoo Anton.
Haasteella pyritään vaikuttamaan positiivisesti sairauspoissaoloihin, yrityksen henkilöstön yhteen hitsaamiseen ja
pitkällä tähtäimellä koko Suomen talouteen.
Keplin henkilökunta saa haasteen koekäyttöön omassa työyhteisössään. EasyFit asiakkaita puolestaan kannustetaan
osallistumaan Kokkola City Runille. Asiakkaat saavat viiden euron alennuksen tapahtuman osallistumismaksusta. City
Runista lisätietoja voit tiedustella puhelimitse p. 0440 916 074 tai sähköpostilla minna.saarela@kepli.fi. EasyFit:in
palveluista ja aktiivisuushaasteesta voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta anton.isaksson@easyfit.fi.

